
Digitale Nieuwsbrief Nr 2. 6 april 2013 

 

 

1 

Hierbij de tweede digitale nieuwsbrief van de Huurdersbelangen-

vereniging Dudok Wonen. Wij hopen u hiermee op de hoogte te 

houden van allerlei ontwikkelingen die spelen op het gebied van 

wonen en huren. Het bestuur heeft in de afgelopen periode een 

nieuwsbrief in gedrukte vorm laten verschijnen en bij u in de brie-

venbus bezorgd. Deze nieuwsbrief kost veel geld en verschijnt 

daarom maar 2 keer per jaar. Als aanvulling daarop hebben wij een 

digitale nieuwsbrief gemaakt die wij voortaan maandelijks willen 

verspreiden onder onze leden die hun e-mail adres hebben bekend 

gemaakt bij het bestuur. Mocht u de digitalel nieuwsbrief willen 

ontvangen dan is het doorgeven van uw e-mail adres aan onze voorzitter voldoende: 

klaassen@entercomputer.nl of de heer W.D.L. Klaassen, Calvijnhof 84, 1216 LA Hilver-

sum of 035-621 2249 

 

Het landelijke huurbeleid 

In de vorige digitale nieuwsbrief hebben wij uitgebreid stil gestaan bij de extra huurverhoging 

voor hogere inkomens en middeninkomens. De maximale jaarlijkse huurverhoging was in de 

jaren 2007-2012 gelijk aan de inflatie. Vanaf 1 juli 2013 zijn de percentages voor de maximale 

huurverhoging weer hoger dan de inflatie. 

 

□ Inflatie + 1,5% (4%) voor huishoudinkomens tot € 33.614; 

 

□ Inflatie + 2% (4,5%) voor huishoudens van € 33.614 tot € 

43.000; 

 

□ Inflatie + 4% (6,5%) voor huishoudens boven  € 43.000. 

De wetsvoorstellen die deze extra huurverhoging regelen, zijn 

door het parlement aangenomen. De 1,5% huurverhoging boven inflatie wordt grotendeels ge-

compenseerd door de huurtoeslag. 

 

Vaststellen inkomens huurders 

Onder het huishoudinkomen vallen alle inkomens van de huurder en overige bewoners van de 

woonruimte. Bij de extra huurverhoging geldt het verzamelinkomen dat huurders twee kalen-

derharen eerder verdienden. Bij de huurverhoging in 2013 gaat het dus om het inkomen in 

2011. Dit inkomen is namelijk definitief vastgesteld door de belastingdienst. 

 

De huurverhoging van 6,5% gaat in 2013 niet door wanneer de huurder kan aantonen dat het 

verzamelinkomen van het huishouden in 2012 niet hoger was dan € 43.000. In dat geval geldt 

de huurverhoging van 4,5%. Als het huishoudinkomen in 2012 boven de  € 33.614 lag of 4% als 

het huishoudinkomen in 2011 onder € 33.614 lag. 

De huurverhoging van 4,5% gaat in 2013 niet door wanneer de huurder kan aantonen dat het 

verzamelinkomen van het huishouden in 2012 niet hoger was dan € 33.614 . In dat geval geldt 

de huurverhoging van 4%. 

 

 

Inwonende kinderen 

Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Bij de inkomens van inwonende kinderen 

die op 1 januari nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk 

minimumloon (ongeveer € 20.000) niet mee bij het huishoudinkomen.  
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Het is nog niet bekend 

wat Dudok Wonen met 

de huren gaat doen. 
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Gereguleerde huurwoningen 

De 6,5% en 4,5 extra huurverhoging geldt alleen voor bewoners van gereguleerde (niet-

geliberaliseerd – vrije sector) huurwoningen, Bij geliberaliseerde huurwoningen is er geen 

maximumpercentage waarmee de huur jaarlijks mag stijgen. De overheid gaat er vanuit dat 

huurders met hogere inkomens door deze maatregelen eerder verhuizen.  

 

Niet verder dan maximale huurprijsgrens 

De huurprijs kan door de jaarlijkse huurverhoging nooit hoger zijn dan de maximale huurprijs-

grens van de woning. De maximale huurprijsgrens is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. 

Het puntensysteem (ook wel woningwaarderingsstelsel genoemd) bepaalt de kwaliteiten en de 

punten van een woning. 

 

Inkomensdaling 

Daalt uw inkomen na een of meer inkomensafhankelijke extra huurverhoging(en) tot onder de 

inkomensgrens € 33.614 of  € 43.000. De extra huurverhoging kan dan geheel of gedeeltelijk 

worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld als uw inkomen daalt doordat u met pensioen gaat. De 

huurder kan dan een huurverlaging voorstellen tot het niveau dat de huurprijs had gehad wan-

neer het inkomen al die tijd op het lager niveau had gelegen. Als de huurprijs door inkomensaf-

hankelijke huurverhoging(en) tot boven de huurtoeslaghuurprijsgrens is gestegen en het huis-

houdinkomen daarna tot onder de huurtoeslaggrens is gezakt, kunt u een huurverlaging tot aan 

de huurtoeslaghuurprijsgrens voorstellen. Hierdoor kun u dan huurtoeslag ontvangen.  

Voorbeeld: De huurprijs is € 500 per maand en is in 2013 verhoogd met 6,5% en in 2014 ook 

met 6,5% (fictief inflatiepercentage over 2013: 2,5%) om dat het inkomen boven € 43.000. lag. 

De huur is € 567,11 per maand geworden. Het huishoudinkomen daalt tot onder de € 43.000 

maar nog boven de  € 33.614. De huurder kan dan een huurverlaging voorstellen tot € 500 plus 

tweemaal 4,5% huurverhoging (0,5% extra) = € 546,01 p.m. De bedragen van de inkomens-

grenzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.  

Verhuurders zijn niet verplicht de huur extra te verhogen. Willen ze dit wel doen, dan hebben ze 

een verklaring nodig dat het huishoudinkomen van de huurder(s) hoger is dan  € 33.614 of € 

43.000. 

 

Geen hogere huurverhoging voor bepaalde groepen gehandicapten en chronisch zieken 

Bepaalde groepen van gehandicapten en chronisch zieken kunnen de inkomensafhankelijke 

hogere huurverhoging tegenhouden. Deze mensen kunnen vaak niet verhuizen. Bovendien 

hebben ze vaak speciale voorzieningen in hun woning. De minister moet nog vaststellen welke 

groepen gehandicapten en chronisch zieken de huurverhoging kunnen tegenhouden.  

 

Niet eens met huurverhoging 

Vindt u dat uw extra huurverhoging onterecht is, omdat het huishoudinkomen in 2011 volgens u 

niet hoger is dan de inkomensgrens (€ 33.614 of € 43.000) dan kunt u bezwaar maken tegen dit 

voorstel van de verhuurder, U hoeft dan geen inkomensgegevens over 2011 bij uw bezwaar te 

voegen. De verhuurder vraagt namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belas-

tingdienst. Als uit deze nieuwe verklaring blijkt dat uw huishoudinkomen in 2011 inderdaad lager 

is, kan de verhuurder het huurverhogingsvoorstel aanpassen. De verhuurder past het dan tot 

het niveau dat past bij de juiste inkomensgrens. Blijkt uit de nieuwere inkomstenverklaring nog 

steeds dat uw huishoudinkomen in 2011 hoger is dan de inkomensgrens? Dan kunt u uw be-

zwaar intrekken en gaat  de voorgestelde huurverhoging door. Als u uw bezwaar niet wil intrek-

ken en de verhuurder wil de voorgestelde huurverhoging doorzetten, dan moet de verhuurder 

een uitspraak van de huurcommissie vragen over zijn voorstel. Hij stuurt dan zijn huurverho-

gingsvoorstel met beide inkomensverklaringen en uw bezwaarschrift naar de huurcommissie.  

Let op: Vindt de huurcommissie het huuverhogingsvoorstel redelijk? Bijvoorbeeld omdat uit de 

inkomensverklaringen van de Belastingdienst blijkt dat het huishoudinkomen van 2011 boven 

de inkomensgrens ligt die is gehanteerd in het huurverhogingsvoorstel, In dat geval moet u (de 

huurder) de legeskosten voor de huurcommissie betalen (€ 25). 

 

 

 

Spijkers met koppen slaan 



Digitale Nieuwsbrief Nr 2. 6 april 2013 

 

 

3 

U kunt ook bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2011 wel boven € 33.614 of € 43.000 

lag, maar in 2012 was gezakt tot de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel is ge-

bruikt. In dat geval moet u zelf aantonen dat het huishoudinkomen in 2012 lager was dan de 

inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt (€ 33.614 of € 43.000). U moet dan 

een bezwaarschrift aan de verhuurder inkomensverklaringen (IB60-formuleren) over 2012 van 

alle leden van het huishouden voegen. Wilt u weten of het huurverhogingsvoorstel van uw ver-

huurder binnen de wettelijke grenzen ligt? Via de online huurverhogingscheck 

(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging/huurverhoging-tool) kunt u 

dit controleren. 

 

Verklaring Belastingdienst voor verhuurder 

Uw verhuurder kan voor de huurverhoging van 2013 bij de Belastingdienst een inkomensverkla-

ring opvragen over 2011 (het inkomenstoetsjaar). De belastingdienst geeft geen gespecificeer-

de inkomensgegevens, De verhuurder levert digitaal een bestand met de woonadressen van 

zijn woningen waarvoor hij een inkomensverklaring wil ontvangen. De Belastingdienst levert per 

woonadres digitaal een code. Die code geeft aan of het huishoudinkomen meer dan  € 33.614-  

€ 43.000 of meer dan € 43.000) is of onbekend is. Als de code “meer dan  € 43.000” of  € 

33.614- €43.000” is, wordt ook het getal van het aantal bewoners vermeld en krijgt de verhuur-

der voor dat woonadres een inkomensverklaring die de verhuurder bij zijn inkomensafhankelijk 

huurdersverhogingsvoorstel moet voegen. 

 

Stand van zaken inlogcode verhuurders 

Begin april hebben een groot aantal corporaties nog niet alle inlogcode ontvangen die zij nodig 

hebben om inkomenindicaties en inkomensverklaringen van huurders op te vragen. Zonder 

inkomensverklaring kan de inkomensafhankelijke huurverhoging niet worden uitgevoerd. Het 

opvragen van de inkomensindicaties is een tijdrovende klus. Bij de vorige poging (en ook nu 

weer) tot invoeren kwamen er veel foutmeldingen; in die gevallen moeten de inkomensverkla-

ringen handmatig worden opgevraagd. Pas nadat de inkomensverklaring binnen is, kan de cor-

poratie het huurverhogingspercentage vaststellen. Dat moet dus voor ieder adres apart gebeu-

ren. Tot slot moeten alle verklaringen handmatig bij de huurverhogingsbrieven worden gevoegd. 

Als de huurverhogingsbrieven niet vóór 1 mei 2013 bij de huurders op de mat liggen, kan de 

inkomensafhankelijke huurverhoging niet per 1 juli 2013 doorgaan.  Er zijn verschillende uitvoe-

ringsproblemen. Eerder bleek al dat men niet in alle gevallen de huisnummertoevoegingen op 

de inkomensverklaringen waren vermeld. Een ander probleem is dat de mutaties in bezit van de 

corporatie, zoals bij nieuwbouw of fusie, tot foutieve eigendomsregistratie hebben geleid. Ook 

kunnen er fouten zijn in de administratie van corporaties. Een groot probleem is het ontbreken 

van alle gegevens in een gemeente, de “100 procent uitval”. Oorzaak is volgens de Belasting-

dienst dat gemeenten de zogenaamde RSIN-codes niet goed hebben ingevoerd. Iedere corpo-

ratie heet zo’n code en iedere woning in diensbezit  dezelfde code. Als de gemeente deze code 

niet goed heeft ingevoerd, verschijnt voor alle adressen in die gemeente een foutmelding. In 

hoeveel gemeenten dit het geval is, is nog niet bekend. 

 

Kortom: verhuurders voer de inkomensafhankelijke huurverhoging niet door!  

 

Woonakkoord pakt slecht uit voor de laagste inkomens 

Door het Woonakkoord dreigen sociale huurwoningen onbetaalbaar te worden voor de primaire 

doelgroep: mensen met lage inkomens. Als de woningcorporaties de huren bij verhuizingen 

optrekken tot het maximale niveau, worden de meeste huurwoningen onbereikbaar voor grote 

groepen minima – bijvoorbeeld alleenstaanden die moeten rondkomen van een bijstandsuitke-

ring. Die groepen kunnen dan nog maar minder dan 2% van alle sociale huurwoningen betalen. 

Door het Woonakkoord dat minister Stef Blok sloot met D66, ChristenUnie en SGP, zitten wo-

ningcorporaties in geldnood, Zij moeten een heffing van 1,7 miljard euro betalen, bijna twee 

maanden huurinkomsten. Dat geld zullen ze grotendeels bij hun huurders ophalen door hun 

meer geld te vragen. Het belangrijkste moment voor de huurverhoging is daarbij de verhuizing 

van een zitten huurder. Hoeveel nieuwe huurders meer betalen dan hun voorganger beslissen 

de corporaties, vaak in overleg met gemeenten. Nu vragen ze nieuwe huurders gemiddeld nog 

zo’n 70% van de maximaal wettelijk toegestane huur. Onder de financiële druk zullen de mees-

te corporaties dat percentage flink opvoeren. Dat is al te zien in de grote steden waar de mees-

te verhuurders de prijs ophogen tot 100%. De grootste woningcorporatie van Nederland, ver-

hoogt wegens grote financiële problemen tot 95%.  

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging/huurverhoging-tool
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Het onderzoek van Boelhouwer toont wel aan dat de betaalbaarheid van de huurwoningen sterk 

in het gedrang komt als de corporaties hun huren zover verhogen als het kabinet suggereert, 

Minister Blok gaat in de doorrekening van zijn plannen uit van 90%, dus dat is al aanzienlijk 

meer dan de gemiddelde 70% nu. Dat gaan gezinnen zeker voelen.  

 

George Herders 

6-4-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursproblemen 2 

In de vorige digitale nieuwsbrief heb ik melding gemaakt van de problemen binnen het 

bestuur. De aantijgingen, die er uit zien als een bloemlezing uit het wetboek van straf-

recht maken het onmogelijk om nog samen te werken  tussen enerzijds de secretaris 

Hero de Jong en anderzijds onze adviseur en ondergetekende.  

 

We zijn nu een maand verder. En de HBV bestaat nog.  

 

Besloten is, dat de HBV verder gaat zonder Hero de Jong. Het is nog niet duidelijk hoe 

het vertrek gaat plaatsvinden. Ik hoop nog steeds, dat Hero zelf zo verstandig is zijn 

bestuurslidmaatschap op te zeggen. Zo niet, dan zal hij geschorst worden en moet een 

(extra) ledenvergadering besluiten over ontslag. En ik houd niet van ledenvergaderin-

gen, die overheerst worden door problemen binnen het bestuur. 

 

Ik kan niet ontkennen, dat dit probleem  de effectiviteit van het HBV-bestuur aantast. 

Het kost tijd en het levert ook veel frustratie op. Ik had liever al mijn aandacht besteed 

aan de aanstaande huurverhoging. Maar helaas het is niet anders, 

 

Hopelijk volgende maand beter nieuws. 

 

Wim Klaassen 

1-4-13 
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Contact met uw buurman. 

Veel van onze bijna 500 leden staan sinds 2006 in de ledenlijst. In 2006 werd niet gevraagd 

naar het e-mail adres. Logisch, want een digitale nieuwsbrief stond nog lang niet op de activi-

teitenlijst van het toenmalige bestuur. 

Maar nu is onze digitale nieuwsbrief onze snelste manier van communiceren aan het worden. 

En dan is het jammer, dat wij maar van zo’n 65 leden het e-mail adres hebben. 

Vandaar ons volgende idee. U heeft vast buren. En de kans is heel groot, dat deze buren ook 

huren bij Dudok Wonen. Als u nu aan deze buren gaat vertellen, dat zij zich kunnen aanmel-

den voor de digitale nieuwsbrief. Een mailtje vanaf het adres waar uw buurvrouw of –man de 

nieuwsbrief wil ontvangen met naam en postadres  en een zin als “ik wil ook de nieuwsbrief 

ontvangen” is voldoende. 

Een goede reden om weer eens een praatje te maken met de buren. En binnen de kortste 

keren kan de HBV zijn nieuwsbrief sturen aan alle leden die hem willen ontvangen. 

Het e-mail adres van de HBV is voorlopig klaassen@entercomputer.nl  

 

Wim Klaassen 

3-4-13 

 

mailto:klaassen@entercomputer.nl

