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Toelichting bij de huurverhoging 2019 
 

De huur verhogen wij jaarlijks per 1 juli. Hierover ontvangen huurders uiterlijk 1 mei bericht van ons. 
De overheid stelde het maximale huurverhogingspercentage voor 2019 vast. Wij volgen het advies 
van de overheid. 
 
Percentages huurverhoging 2019 vastgesteld door de overheid 
De overheid besloot ook dit jaar een huurverhoging toe te staan. Afhankelijk van uw inkomen zijn de 
volgende percentages toegestaan: 
 
Maximaal 4,1 % voor huishoudinkomens tot € 42.436,00 
Maximaal 5,6 % voor huishoudinkomens boven € 42.436,00  
 
Welke huurverhoging u krijgt, hangt af van uw inkomen.  
 
Is uw inkomen hoger dan € 42.436,00? Dan ontvangt u bij het huurverhogingsvoorstel een 
huishoudinkomensverklaring van de Belastingdienst. Op deze verklaring staat het gezamenlijk 
huishoudinkomen van 2017. Dit inkomen is het totale inkomen van alle personen die bij de gemeente 
staan ingeschreven op één adres per februari 2019.  
 
Ontvangt u nu huurtoeslag? 
Dan ontvangt u deze ook ná de huurverhoging. De nieuwe huurgegevens gaven wij aan de 
Belastingdienst door. Zij verwerken deze gegevens automatisch. U hoeft zelf niets te doen. Soms kan 
de Belastingdienst uw gegevens niet verwerken. In dat geval ontvangt u in juni 2019 een formulier om 
de nieuwe huurgegevens zelf door te geven. De huurverhogingsbrief heeft u hiervoor nodig. Bewaar 
deze daarom goed! Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl 
 
Huurbetaling 
Betaalt u uw huur maandelijks via een automatisch incasso? Dan schrijven wij de nieuwe huur van uw 
bankrekening af. De data waarop wij maandelijks de huur van uw rekening afschrijven staan op 
www.arcadewonen.nl  
 
Maakt u de huur zelf aan ons over? Dan moet u het juiste huurbedrag zelf bij de bank aanpassen per 
1 juli 2019. Verloopt de huurbetaling via de sociale dienst of budgetbeheerder? Geef dan aan hen het 
nieuwe huurbedrag door. 
 
Bezwaar maken tegen de huurverhoging?  
Tot 1 juli 2019 kunt u bezwaar indienen via bezwaarhuurverhoging@arcadewonen.nl of per post. Dit 
kan alleen als u een sociale huurwoning huurt en een geldige reden heeft. Medio augustus 2019 
ontvangt u een schriftelijke reactie van ons. 
 
Let op: krijgt u een huurverhoging van maximaal 4,1%? En wilt u bezwaar maken? Houd er rekening 
mee dat wij hiermee niet akkoord gaan, omdat deze verhoging binnen de toegestane 
huurverhogingsgrens van 4,1% valt. 
 
Wat wij doen met uw bezwaar? 
Wij beoordelen uw bezwaar. Zijn wij het met uw bezwaar eens? Dan passen wij de huurverhoging 
aan. Zijn wij het niet met uw bezwaar eens? Dan blijft de huurverhoging ongewijzigd. U ontvangt van 
ons altijd schriftelijk bericht met een 'verklaring bezwaar huurverhoging'. Op deze verklaring vult u in of 
u het wel of niet eens bent met ons besluit.  
 
Gaf u op de verklaring aan het niet eens te zijn met ons besluit? Dan vragen wij aan de 
Huurcommissie het huurverhogingsvoorstel te beoordelen. De uitspraak van de Huurcommissie 
ontvangt u schriftelijk en is bindend. Worden wij in het gelijk gesteld? Dan betaalt u aan de 
Huurcommissie € 25,00. 
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Reden van bezwaar maken 
In alle van de onderstaande bezwaren beoordelen wij de huurverhoging opnieuw. 
 
De inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2017 klopt niet. 
Geef op uw bezwaar duidelijk aan dat de inkomensverklaring 2017 niet klopt. Half juli 2019 vragen wij 
een nieuwe verklaring bij de Belastingdienst op.  

 
Het aantal personen op de inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet. 
Geef op uw bezwaar duidelijk aan dat het aantal personen niet klopt. Geef zelf de wijziging door aan 
de gemeente waar u woont. Voor 1 juli 2019 moeten uw gegevens in de Basisregistratie Personen 
(BRP) aangepast zijn. De Belastingdienst vernieuwt de inkomensgegevens half juli 2019. Wij vragen 
half juli opnieuw een inkomensverklaring aan. 
 
Mijn inkomen is in 2018 gedaald 
Is uw inkomen gedaald onder de € 42.436,00 en heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging 
gehad? Dan kunt u bezwaar maken. Geef op uw bezwaar duidelijk aan dat uw inkomen is gedaald. 
Ook stuurt u ons: 
- van alle leden van uw huishouden afzonderlijk een inkomensverklaring (voorheen IB-60) het  
 vastgestelde inkomen over 2018. Vanaf juni 2019 vraagt u deze op bij de Belastingdienst via  
 (0800) 05 43. 
- een nieuw uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP). Hierop staan alle bewoners die op 
 uw adres staan ingeschreven. U vraagt het uittreksel bij de gemeente op. 
 
Ik (of een van de medebewoners) is chronisch ziek of gehandicapt  
Geef uw reden van bezwaar duidelijk aan met een van de onderstaande bijlagen: 
- de verstrekte WIz-verklaring met een geldigheidsduur van minstens één jaar voor tenminste 10 uur  
 zorg per week. 
- een verklaring met blijk van waardering mantelzorg door gemeente op grond van  
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  
- het verstrekte indicatiebesluit voor verblijf in een verzorgings- of verpleegtehuis en/of  
 ADL-assistentie (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen). 
- de verstrekte beschikking voor voorzieningen aan de woonruimte op grond van de  
 Wet Voorzieningen Gehandicapten of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
- In geval van blindheid: een verklaring van de huisarts. 
 
Andere reden dan bovenstaand?  
Maak dan bezwaar met daarin een duidelijke omschrijving van uw reden.  
 
Bezwaar maken vanaf 1 juli 2019 
U heeft wettelijk het recht om tot en met 30 juni 2019 bezwaar te maken. Ontvangen wij uw bezwaar 
na 30 juni 2019, dan nemen wij uw bezwaar niet meer in behandeling. Wel kijken wij of uw bezwaar 
kan worden beoordeeld als een verzoek tot huurverlaging. Kijk voor meer informatie op 
www.arcadewonen.nl.  
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