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PER MAIL   

Aan het bestuur van SHBVA 

 

datum  16 maart 2022 

  

 

 

 

 

Toelichting bij definitief besluit Huuraanpassing 2022  

 

 

Geacht bestuur,  
 
 
Op 3 maart 2022 reageerden wij op uw advies over de huuraanpassing van 2022. Naar aanleiding van 

deze reactie vond op 7 maart een gesprek plaats waarin wij toelichting gaven op de invulling van de 

huuraanpassing. Met name over de invulling van de inkomensafhankelijke huurverhoging gaf u aan dat u de 

stappen waarmee deze huurders een huurverhoging krijgen erg hoog vindt. Ondanks dat deze huurders een 

hoog inkomen hebben en een relatief lage huur betalen. De Alliantie wilde gebruik maken van de maximale 

stappen die de methodiek van de inkomensafhankelijke huurverhoging biedt. Tijdens het gesprek hebben wij 

echter afgesproken de invulling van de inkomensafhankelijke huurverhoging te matigen. In deze brief lichten 

wij toe hoe wij tot een gematigde invulling van de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn gekomen.  

 

Invulling inkomensafhankelijke huurverhoging 

In het voorgenomen besluit was opgenomen dat huurders met een hoog inkomen een inkomensafhankelijke 

huurverhoging van € 100 konden krijgen en huurders met een middeninkomen een verhoging van € 50. 

Vanwege de hoge stappen hebben we besloten om deze bedragen te verlagen. Wij willen echter zoveel 

mogelijk blijven aansluiten bij de gedachte van passend wonen, waarbij huurders een huur betalen die past 

bij hun inkomen. Daarom maken wij bij de invulling van de inkomensafhankelijke huurverhoging onderscheid 

tussen huurders met een huur boven en onder de liberalisatiegrens (€ 763,47). Huurders met een midden- of 

hoog inkomen en een huur onder de liberalisatiegrens ontvangen een hogere inkomensafhankelijke 

huurverhoging dan huurders met een huur boven de liberalisatiegrens. Dit onderscheid maken wij omdat 

huurders met een huur onder de liberalisatiegrens en een midden- of hoog inkomen relatief een lage 

huurprijs betalen in relatie tot hun inkomen.  

 

In het bijgevoegde definitieve besluit is bovenstaande invulling van de inkomensafhankelijke huurverhoging 

opgenomen (punt 4). Er zijn geen andere wijzigingen aangebracht in het definitieve besluit ten opzichte van 

het besluit dat wij u op 3 maart 2022 toestuurden.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

R.C. Haans  

Voorzitter statutaire directie   

 

Bijlage: Definitief besluit huuraanpassing 2022  

 


