
 

Bijlage 1: Definitief besluit huuraanpassing 
2022 

De jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli 2022 voor sociale huurwoningen wordt uitgevoerd volgens de filosofie 

van Passend Wonen. Na het voorgenomen besluit heeft de minister bekend gemaakt dat de huren in het 
sociale segment dit jaar met maximaal inflatie (2,3%) mogen worden verhoogd. In gemeenten waar 

afspraken zijn gemaakt over een huuraanpassing van inflatie + 1% kan dit jaar dus geen gebruik worden 

gemaakt van de extra ruimte. Wij hadden hier in het voorgenomen besluit al rekening mee gehouden 
vanwege de afspraken in de Actieagenda Wonen, dus dit onderdeel hoeft naar aanleiding van het besluit 

van de minister niet te worden herzien. In sommige gemeenten bestaat daarnaast geen afspraak om de 

inkomensafhankelijke huurverhoging buiten de huursom te houden. Deze moet dan in de huursom worden 
meegenomen. Tot slot verandert de methodiek van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2022. 

Hieronder geven wij een overzicht van de concrete uitwerking van de huuraanpassing in 2022. 

 

Wettelijke kaders 
• De liberalisatiegrens / huurtoeslaggrens is € 763,47.  

 
• De maximale gemiddelde huursomstijging is inflatie. 

 
• De inflatie bedraagt 2,3%.  

 
• Huishoudens die een laag inkomen hebben (onder € 47.948, respectievelijk € 55.486, zie tabel 1) 

mogen een huuraanpassing van maximaal inflatie krijgen. 
 

• De methodiek van de inkomensafhankelijke huurverhoging wijzigt. Afhankelijk van de huishoudgrootte 
en het inkomen mag de huur met maximaal € 50 of € 100 per maand omhoog. Zie tabel 1.  

 

Tabel 1: methodiek inkomensafhankelijke huurverhoging 2022 

 Max. € 50 Max. € 100 

Eenpersoonshuishoudens > € 47.948 > € 56.527 

Meerpersoonshuishoudens > €55.486 > € 75.369 

 
 

 

 



 

   Pagina 2 van 3 
    
 

Definitief besluit huuraanpassing per 1 juli 2022 
 

1. De Alliantie past de huren van sociale huurwoningen inkomensafhankelijk en conform wettelijke 
regels aan, onder voorbehoud van het tijdig faciliteren van inkomensverklaringen door de 
Belastingdienst. Hierbij wordt de privacywetgeving in acht genomen. 
 

2. Alle huurders met een inkomen van minder dan € 47.948 respectievelijk € 55.486 krijgen een 
huuraanpassing aangezegd. Huurders met een huur tot en met € 300 krijgen een huuraanpassing 
van maximaal € 25 ineens1. De overige huurders krijgen een huuraanpassing gelijk aan inflatie 
zoals deze door de minister is vastgesteld. Voor 2022 is dit percentage 2,3%. 
Een uitzondering hierop is de huuraanpassing van huurders in gemeente Leusden en Hilversum. 
Daar zijn (nog) geen afspraken gemaakt over het buiten de huursom houden van de 
inkomensafhankelijke huurverhoging. In Leusden is de individuele huuraanpassing daardoor 2,09% 
en in Hilversum 2,14%. In Zeewolde is de huursom ook inclusief de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Daar heeft dit echter geen effect op de individuele huuraanpassing voor huurders. 
Net als in de overige gemeenten, is deze 2,3%.  
 

Tabel 2: Gerealiseerde huursom en individuele huurverhoging 2022 per gemeente  

*Huursom is inclusief inkomensafhankelijke huurverhoging 
 

3. Alle huurders die in het lopende jaar (dus in de periode 1-1-2022 t/m 30-6-2022) een sociaal 
huurcontract hebben afgesloten, krijgen geen huuraanpassing aangezegd.  
 

4. De huurverhoging voor huurders met een midden- of hoog inkomen en een sociaal huurcontract 
wordt als volgt gedifferentieerd: 

 

Maximale huurverhoging: € 25 € 50 

Eenpersoonshuishoudens met een huur 
van € 763,47 en hoger  

Inkomen > € 47.948 Inkomen > € 56.527 

Meerpersoonshuishoudens met een huur 
van € 763,47 en hoger  
 
 
 
 

Inkomen > €55.486 Inkomen > € 75.369 

 
1 Het betreft hier alleen reguliere zelfstandige woningen met een extreem lage huur. Woningen die 
bijvoorbeeld vanwege een zaak bij de huurcommissie of een specifieke labeling (bijvoorbeeld voor jongeren) 
een lage huur hebben, ontvangen deze huuraanpassing niet. 

Gemeente Gerealiseerde 
huursom 

Verhoging individuele 
huurders 

Aantal huurders - 
individuele verhoging 

Gem. verhoging per 
huurder per maand 

Leusden* 2,30% 2,09% 83 € 14,6 
Zeewolde* 2,21% 2,30% 62 € 13,5 
Hilversum* 2,30% 2,14% 4.861 € 12,9 
Overige 
gemeenten 

2,22% 2,30% 28.538 € 13,8 
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Maximale huurverhoging: € 37,50 € 75 

Eenpersoonshuishoudens met een huur tot  
€ 763,47  

Inkomen > € 47.948 Inkomen > € 56.527 

Meerpersoonshuishoudens met een huur 
tot € 763,47 

Inkomen > €55.486 Inkomen > € 75.369 

 
 

5. Indien de markthuur lager ligt dan de maximale huur, wordt de huur hierop afgegrendeld. Verder is 
de middensegment-huurgrens (€ 1.100) de bovengrens indien deze lager is dan de maximale huur 
en de markthuur.  

 
6. De netto huren van alle inkomensgroepen worden afgegrendeld op de maximale huur.  
 
7. De Alliantie garandeert iedere huurder met een sociaal contract het recht op huurtoeslag, ook als 

de huur (door de huuraanpassing) boven de huurtoeslaggrens uit is gekomen.  
 
8. Huurders met een sociaal contract die in voorafgaande jaren een inkomensafhankelijke 

huurverhoging hebben gekregen, kunnen het hele jaar door huurverlaging aanvragen op grond van 
een inkomensdaling. Dit kan volgens de wetgeving die hiervoor geldt2. 
 

9. Hier gelden uitzonderingen op zoals bij (grootschalige) renovatie en toekomstige sloop, individuele 
afspraken of maatwerk bij onvoorziene omstandigheden. De huurders van de betreffende woningen 
krijgen geen huuraanpassing. Welke woningen dit zijn, wordt op regionaal niveau vastgesteld. De 
regionale huurdersvereniging wordt hierover geïnformeerd en indien gewenst wordt het besproken. 

 
10. Woningen in het middensegment en de vrije sector krijgen een huuraanpasing van 3,3%. Als 

gevolg van de hoge inflatie (cpi januari: 6,4%) kan er dit jaar geen inkomensafhankelijke 
huurverhoging worden toegepast in het middensegment. 

 
11. De huuraanpassing van een aantal intermediaire verhuurders (BOG-contracten) waarbij in het 

huurcontract is opgenomen dat de huuraanpassing gelijk is aan de cpi van januari of februari, 
ontvangen dit jaar een huuraanpassing van 3,3% (gelijk aan de huuraanpassing in de vrije sector).  

 
12. De huuraanpassing van parkeergelegenheden en bergingen bedraagt dit jaar 2,3% (gelijk aan 

huuraanpassing in de sociale huur).  
 

  

 
2 Voor meer informatie zie: https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverlaging/huurverlaging-na-
inkomensdaling 


