
 

Huurverhoging 2018 
 
In deze folder leest u meer over de huurverhoging 2018 en ons huurbeleid. Ook 
geven wij informatie over de eventuele bezwaarmogelijkheden. 
 
Betaalbaarheid 
Voor LEKSTEDEwonen is de betaalbaarheid van het huren een belangrijk uitgangspunt. Als 
maatschappelijk betrokken organisatie, onder andere verantwoordelijk voor de huisvesting van 
kwetsbare doelgroepen in de samenleving, willen wij dat ook graag zo houden. Wij zijn er immers 
voor de lagere inkomens. Ook het Huurdersberaad van LEKSTEDEwonen heeft ons geadviseerd over 
de jaarlijkse huurverhoging. Zij hebben over deze huurverhoging positief geadviseerd. 

 
Inkomensafhankelijke huurverhoging 
Per 1 juli 2018 krijgt u een huurverhoging. Hoeveel precies? Dat hangt af van het verzamelinkomen 
van uw huishouden. LEKSTEDEwonen past dit jaar de inkomensafhankelijke huurverhoging gematigd 
toe. Dit betekent dat we binnen, de regels en met inachtneming van de financiële continuïteit van 
LEKSTEDEwonen, trachten de jaarlijkse huurverhoging voor huishoudens met lagere inkomens 
zoveel mogelijk te beperken. Tegelijk staan wij achter het overheidsbeleid om huurders met hogere 
inkomens extra te belasten. Daarbij houden we ook bij deze groep oog voor de betaalbaarheid en 
daarom hanteren wij voor deze groep niet de maximale toegestane huurverhoging.  

 
Huurbeleid LEKSTEDEwonen 
Verdiende u in 2016 samen jaarlijks minder dan € 41.056, dan krijgt u een huurverhoging van 1,3% 
(inflatie minus 0,1%). Dat is minder dan wettelijk is toegestaan: van de overheid mogen we de 
huren voor deze inkomensgroep met maximaal 3,9% verhogen. Huurders met een inkomen vanaf 
€ 41.056 krijgen meer huurverhoging, namelijk 4,0% (inflatie + 2,6% extra). Ook dat is lager dan 
toegestaan, omdat de huur van deze huishoudens met 5,4% mag worden verhoogd. Net als 
voorgaande jaren hanteert LEKSTEDEwonen wel een vangnetregeling voor mensen met een 
aantoonbare inkomensterugval. 
 

Inkomenscategorie 
 

Huurverhoging 1 juli 2018 
bij LEKSTEDEwonen 

Maximaal wettelijk  
toegestane huurverhoging 

Tot en met € 41.056 
 

1,3% 
(1,4% inflatie – 0,1%)* 

3,9% 
(1,4% inflatie + 2,5%)* 

Hoger dan € 41.056 
 

4,0% 
(1,4% inflatie + 2,6% extra)* 

5,4% 
(1,4% inflatie + 4,0%)* 

* De opbouw van het huurverhogingspercentage 

 
Huursombenadering 
Vanaf 2017 geldt de huursombenadering voor woningcorporaties. Bij de huursombenadering hoeft 
niet iedere woning dezelfde huurverhoging te krijgen. Woningen die een relatief lage huurprijs 
hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan de woningen die al een goede huurprijs 
hebben. De totale stijging van alle huurprijzen van een corporatie over een kalenderjaar (‘de 
huursom’) wordt via de maximale huursomstijging gereguleerd. Hiermee kunnen de huurprijzen 
meer in overeenstemming komen met de kwaliteit van woningen. 

 
Inkomen 2016 van Belastingdienst 
De Belastingdienst verstrekt aan LEKSTEDEwonen géén gespecificeerde inkomensgegevens en 
persoonsgegevens. Wij ontvangen alleen een “code” die aangeeft in welke inkomenscategorie het 
huishoudinkomen in 2016 valt. Als de code (het inkomen) meer dan € 41.056,- is, vermeldt de 
Belastingdienst ook het aantal bewoners en ontvangt LEKSTEDEwonen voor dat adres een 
inkomensverklaring, die bij het huurverhogingsvoorstel wordt verstuurd. 
  



 

 

Uitzonderingen op inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging 
De extra huurverhoging (vanwege een huishoudinkomen van meer dan € 41.056 in 2016) geldt 
niet voor huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, 
voor huishoudens van minimaal vier personen en voor chronisch zieken.  

• Heeft uw huishouden één of meer bewoners die op de peildatum 1 juli 2018 de AOW- 
gerechtigde leeftijd hebben bereikt, dan matigen wij de huurverhoging per 1 juli 2018 van 4% 
naar 1,3%. Dit moet dan wel worden aangetoond aan de hand van een identiteitsbewijs op ons 
kantoor en het bezwaarschrift moet vóór 1 juli 2018 door ons ontvangen zijn. 

• Bestaat uw huishouden op de peildatum 1 juli 2018 uit vier of meer personen, dan moet dit 
aangetoond worden met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de 
gemeente. Wij matigen dan de huurverhoging per 1 juli 2018 van 4,0% naar 1,3%, mits het 
bezwaarschrift vóór 1 juli 2018 door LEKSTEDEwonen is ontvangen. 

• Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking? Dan kunt u in sommige gevallen bezwaar 
maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van uw sociale huurwoning. Kijk op 
de website van de Rijksoverheid voor informatie en de voorwaarden. 
 

Bijzonderheden 
• Voor vrije sector woningen (huur boven € 710,68) geldt een huurverhoging van 2,4%. 

• Voor garages en bedrijfsruimten geldt een huurverhoging van 1,4%. 

• Voor een aantal woningen geldt een afwijkend huurverhogingspercentage. 

 
Vangnetregeling 
LEKSTEDEwonen zal bij aantoonbare inkomensterugval in 2017 de huurprijs corrigeren. Is uw 
inkomen over 2017 lager dan of gelijk aan € 41.056, dan wordt uw huurprijs per 1 juli 2018 
gecorrigeerd van 4,0% naar 2,4%. Dit moet u wel kunnen aantonen met een inkomensverklaring 
over 2017, die u bij de Belastingdienst kunt opvragen. Daarnaast moeten wij uw bezwaarschrift 
vóór 1 juli 2018 hebben ontvangen.  
 

Bezwaar maken? 
Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging, dan kunt u tot en met 30 juni 2018 
een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt hiervoor de standaard bezwaarformulieren gebruiken 
op www.lekstedewonen.nl en www.huurcommissie.nl.  
 

Huurbetaling 
Maakt u zelf de huur over, dan moet u het bedrag aanpassen. Heeft u ons gemachtigd, dan hoeft u 
niets te doen. Wij passen het maandelijkse bedrag aan. 
 

Mijn LEKSTEDEwonen 
Maakt u al gebruik van “Mijn LEKSTEDEwonen”? Hier kunt u snel(ler) een reparatieverzoek indienen, 
de huur online betalen (iDEAL), uw gegevens wijzigen, de woningwaardering bekijken en bent u als 
eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Mijn LEKSTEDEwonen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen 
per week gebruiken. Aanmelden is eenvoudig en binnen enkele minuten heeft u volledige toegang. 
Ga naar www.lekstedewonen.nl en klik rechtsboven op “Mijn LEKSTEDEwonen”. Om uw account  
te activeren heeft u uw persoonlijke Huurderscode nodig: deze vindt u in de aanzeggingsbrief.  
En… iedere 50e huurder die een account aanmaakt ontvangt een VVV Cadeaukaart van 50 euro.  
 

Praktische websites 
www.huurcommissie.nl Huurinformatie, geschillenprocedures en standaard bezwaarformulieren. 
www.huurdersberaadvianen.nl Belangenvertegenwoordiging huurders LEKSTEDEwonen. 
www.rijksoverheid.nl Inkomensafhankelijke huurverhoging en puntenwaardering woningen. 
www.woonbond.nl  Belangenvertegenwoordiging huurders. 
www.lekstedewonen.nl Informatie huurverhoging, contactformulier en “Mijn LEKSTEDEwonen”. 
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