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Jaarlijkse huuraanpassing 2020: veel gestelde vragen
  
  

 
Algemeen 
 

  

V Welke regels gelden er voor de huuraanpassing? 

A De huur mag maar 1 keer per jaar worden aangepast en daarbij niet boven de maximale 
huurprijs uitkomen. Ook moet de verhuurder u minstens 2 maanden van tevoren schriftelijk 
op de hoogte stellen van de huuraanpassing. 

  

V Wanneer vindt de huuraanpassing plaats? 

A Er is geen vaste datum waarop de huur aangepast mag worden. Meestal worden de huren 
per 1 juli aangepast. Leystromen verhoogt de huren ook per 1 juli. 

  

V Wanneer krijg ik de brief over mijn huuraanpassing ? 

A Eind april –in ieder geval voor 1 mei- krijgen al onze huurders een brief met daarin de 
individuele huuraanpassing. De huuraanpassing gaat in op 1 juli. 

  

V Ik zie de brief al als ik inlog op de website maar ik heb de brief nog niet ontvangen. 

A In verband met de verwerkingstijd is het niet mogelijk alle brieven tegelijk op de website 
beschikbaar te maken. Als u regelmatig inlogt op de website, heeft u het voordeel dat u de 
brief al eerder kunt lezen. We verwachten dat u de brief op 25 april in de brievenbus vindt.  

  

V Waaruit bestaat de huuraanpassing en hoe hoog is deze? 

A Sociale huurwoningen 
De huuraanpassing is gebaseerd op uw huidige kale huurprijs vergeleken met de maximale  
huurprijs die wij voor uw woning mogen vragen. De maximale huurprijs is afhankelijk van de 
puntenwaardering van uw woning. Voor een enkel complex gelden afwijkende percentages.  

• Als uw huidige kale huur lager is dan 64% van de maximale huurprijs, dan verhogen 
wij uw huur met 3,6%. 

• Als uw huidige kale huur ligt tussen 64% en 74% van de maximale huurprijs, dan 
verhogen wij uw huur met 2,6%. 

• Als uw huidige kale huur hoger is dan 74% van de maximale huurprijs, dan verhogen 
wij uw huur met 0,2%. 
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A Vrije sector (niet-sociale huurwoningen) 
De huuraanpassing is afhankelijk van de streefhuur.  

• Als uw huidige kale huur lager is dan 95% van de streefhuur, dan is de huurverhoging 
3,99%. 

• Als uw huidige kale huur ligt tussen 95% en 105% van de markthuur, dan is de 
huurverhoging 2,6%. 

• Als uw huidige kale huur hoger is dan 105%, dan krijgt u geen huurverhoging. 

  

V Mijn woning is verduurzaamd. Daar betaal ik huurverhoging voor.  Nu krijg ik nog een 
keer 1 procent extra verhoging omdat ik nu minder dan 64% van de maximale huurprijs 
betaal. Vorig jaar kreeg ik die extra procent verhoging niet omdat ik toen wel in de categorie 
van 64% tot 74% zat. Is dat niet raar? 

A Vanaf 2017 werken we met de huuraanpassing die past bij de kwaliteit van de woning. Het 
kan dat de verduurzaming ervoor heeft gezorgd dat de kwaliteit van de woning meer is 
toegenomen dan dat de huurprijs is gestegen. Als dat zo is, valt uw woning nu mogelijk in 
een andere categorie dan vorig jaar.  

  

V Vorig jaar betaalde ik 64%-74% van de maximale huur en nu betaal ik minder dan 64%. Hoe 
kan het dat ik dezelfde huurprijs betaal en toch in de andere groep terecht ben gekomen? 
Waarom moet ik nu 1% extra huurverhoging betalen? 

A De maximale huurprijs is afhankelijk van de totale puntenwaardering van de woning. Deze 
puntenwaardering wordt door meerdere factoren beïnvloed. Als bijvoorbeeld de WOZ waarde 
van de woning verandert, verandert ook de maximale huurprijs. Meerdere onderdelen van de 
puntenwaardering kunnen veranderen tijdens de looptijd van uw huurcontract (bijv. 
energielabel, WOZ). Ook gebeurt het weleens dat wij erachter komen dat een woning in 
werkelijk een andere puntenwaardering heeft dan we dachten. Dan passen we de 
puntenwaardering aan naar de werkelijke situatie.  
Als de maximale huurprijs van uw woning toeneemt, komt uw huidige huurprijs mogelijk in 
een lagere groep uit. In dat geval krijgt u een hogere huuraanpassing. 

  

V In mijn huurspecificatie wordt gesproken over schuttingen. Waarom is dat? 

A Ooit is de huur van uw woning verhoogd omdat wij op onze kosten een schutting hebben 
geplaatst. Dit kan ook in het verleden bij een vorige huurder zijn geweest. Wij hebben dit met 
de huurder afgesproken in de huurovereenkomst. Schuttingen zijn onderdeel van de kale 
huur en worden dus aangepast met hetzelfde percentage als in de brief staat. Deze kosten 
worden niet gestopt na een bepaalde tijd. 

 

V Mijn buurman betaalt minder huur dan ik. Hoe kan dat? 

A Als een woning wordt opgezegd en opnieuw wordt verhuurd, mag Leystromen de huur 
aanpassen. Wij brengen deze dan in overeenstemming met de kwaliteit van de woning. De 
kwaliteit van een woning wordt bepaald door het aantal (woningwaarderings)punten. 

• Als uw buren langer in de woning wonen, dan kan hun huur lager zijn. Dat komt omdat 
Leystromen de huur pas aanpast aan het aantal punten als er een nieuwe huurder 
komt. 

• Een andere mogelijkheid is dat het uitrustingsniveau van de woning van uw buren 
lager is. Bijvoorbeeld er is geen of een oudere cv-installatie aanwezig. Of de woning 
van uw buren heeft geen dubbelglas. Ook daardoor kan de huur van uw buren lager 
zijn. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurprijs-en-puntentelling
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• Leystromen kijkt regelmatig of het huurprijsbeleid zorgt voor voldoende betaalbare 
woningen. Als het nodig is stellen wij het beleid bij. Omdat het beleid de afgelopen 
jaren is bijgesteld, kan er ook verschil in huurprijzen ontstaan. Nieuwe uitgangspunten 
van beleid gelden altijd alleen voor nieuwe huurovereenkomsten. 

 

  

V Hoe zit het met de voorschotbedragen voor de servicekosten? 

A In de brief over de huuraanpassing staat alleen de nieuwe kale huurprijs vanaf 1 juli. Als u 
servicekosten betaalt, ontvangt u ieder jaar van ons een afrekening. In die brief staat of de 
voorschotbedragen worden aangepast en wat daardoor de totale huurprijs is (kale huurprijs + 
servicekosten). 

  

V Hoe zorg ik ervoor dat ik per 1 juli de juiste huurprijs betaal? 

A U kunt uw huur op verschillende manieren betalen.  

• Automatische incasso: dit is de meest gebruikte (en makkelijkste) manier om uw huur te 
betalen. Leystromen past voor u de huurprijs per 1 juli automatisch aan. U hoeft zelf niets 
te doen 

• Betaalopdracht bank: wanneer u een periodieke betaalopdracht aan uw bank heeft 
verstrekt, moet u wel zelf actie ondernemen. U doet dit door uw bank opdracht te geven 
het bedrag van de automatische overboeking aan te passen. Dat geldt ook als u uw huur 
rechtstreeks aan ons laat betalen door bijvoorbeeld de sociale dienst, kredietbank of een 
bewindvoerder. Vergeet niet uw klantnummer te vermelden in de betaalopdracht. Wij 
weten dan van wie de betaling is.  
 

 

V Moet ik de Belastingdienst informeren over de nieuwe huurprijs als ik huurtoeslag 
ontvang? 

A Ja,  als u huurtoeslag ontvangt, moet u zelf de wijziging van uw kale huurprijs per 1 juli   
doorgeven aan de belastingdienst. De huurprijswijziging wordt door de belastingdienst in de 
definitieve berekening over 2020 verrekend. Dat gebeurt in 2021. 
 

 

 
Bezwaar 
 

 

V Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de huuraanpassing? 

A Als u het niet eens bent met de huuraanpassing kunt u dit tot 1 juli aan ons laten weten. 
Gebruik hiervoor de modelbrief van de Huurcommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie 
die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs 
en servicekosten van huurwoningen (zie www.huurcommissie.nl). 

Huurders van vrije sector woningen kunnen ook schriftelijk bezwaar maken tegen de 
huuraanpassing. Zij hoeven geen gebruik te maken van het formulier van de Huurcommissie. 
Als we er samen niet uitkomen, kan de huurder de huuraanpassing aanvechten via de 
kantonrechter. 

  
 
 

https://www.huurcommissie.nl/fileadmin/afbeeldingen/Downloads/Modelbrieven/Bezwaarschrift_huurverhoging_zelfstandige_woonruimte_2020.pdf
http://www.huurcommissie.nl/
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V Mijn woning heeft een onderhoudsgebrek. Kan ik de huuraanpassing nu weigeren? 

A Nee, een onderhoudsgebrek is geen reden om bezwaar te maken tegen de huuraanpassing. 
Vanaf 1 juli 2001 is ernstig achterstallig onderhoud geen reden om bezwaar te maken. Komt 
u er met Leystromen niet uit dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie. U kunt wel 
een verzoek indienen voor tijdelijke huurverlaging als onderhoudsgebreken niet goed worden 
opgelost. 
 

  

V Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing? 

A Dat is mogelijk als uw kale huurprijs door de huuraanpassing hoger wordt dan de maximale 
huurprijs voor uw woning. U kunt dit zelf nagaan met de huurprijscheck van de 
Huurcommissie. Ook als het percentage van de huuraanpassing hoger is dan het percentage 
dat wettelijk is toegestaan, kunt u bezwaar maken. Dit geldt niet voor geliberaliseerde 
huurcontracten. 

  

V Wat doet Leystromen met mijn bezwaarschrift ? 

A Sociale huurwoningen 
Leystromen beoordeelt uw bezwaar en u ontvangt schriftelijk onze reactie. U beslist zelf of u 
uw bezwaar intrekt of dat wij het doorsturen naar de Huurcommissie. Als u uw bezwaarschrift 
niet intrekt, zijn wij wettelijk verplicht de Huurcommissie uitspraak te laten doen. Hiervoor 
moeten leges betaald worden. Wordt u in het gelijk gesteld, dan betaalt Leystromen de leges. 
Als de huurcommissie u in het ongelijk stelt, moet u zelf de leges betalen. Dit kost u dan 
€ 25,00.  
 
Vrije sector (Niet sociale huurwoningen) 
Leystromen beoordeelt uw bezwaar en u ontvangt schriftelijk onze reactie. Bent u het niet 
eens met onze reactie? Dan kunt u de beslissing aanvechten via de kantonrechter. 

 

 

 
Kamers en garages 
 

V Waar bestaat de huuraanpassing uit en hoe hoog is deze? 

A Leystromen beperkt de huurverhoging voor een deel van haar kamers tot 2,6% (inflatie). Het 
exacte percentage staat vermeld in de brief. 
 
Garages en parkeerplaatsen krijgen geen huuraanpassing.  

  

V Wat is de maximale huurprijs van kamers? 

A Met het puntensysteem voor onzelfstandige woningen kunt u bepalen wat de maximale 'kale' 
huur van de kamer mag zijn. Hier bovenop komen dan eventuele servicekosten, zoals kosten 
van gas, water en elektriciteit. 
Is de kale huur hoger dan de maximale huur volgens het puntensysteem? Dan kunt u de 
Huurcommissie inschakelen. 
 

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/hoe-krijg-ik-tijdelijke-huurverlaging-bij-ernstige-onderhoudsgebreken-van-mijn-woning.html
http://www.huurcommissie.nl/huurprijscheck/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurprijs-en-puntentelling/vraag-en-antwoord/maximale-huurprijs-kamer
https://www.huurcommissie.nl/fileadmin/afbeeldingen/Downloads/Modelbrieven/Bezwaarschrift_huurverrhoging_onzelfstandige_woonruimte_2020.pdf
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Geliberaliseerde huurcontracten  
 

V Wat is een geliberaliseerde huurovereenkomst? 

A Een huurovereenkomst waarvan de huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract 
boven de op dat moment geldende huurprijzen voor sociale huurwoningen lag.  

  

V Hoeveel bedraagt de maximale huurprijs en maximale huurverhoging bij geliberaliseerde 
contracten? 

A De huuraanpassing is afhankelijk van de streefhuur.  

• Als uw huidige kale huur lager is dan 95% van de streefhuur, dan is de huurverhoging 
3,99%. 

• Als uw huidige kale huur ligt tussen 95% en 105% van de streefhuur, dan is de 
huurverhoging 2,6%. 

• Als uw huidige kale huur hoger is dan 105% van de streefhuur, dan krijgt u geen 
huurverhoging.  

 

 
Verhoging met CPI: Consumenten Prijs Index 
 

V Wat is de CPI? 

A CPI staat voor Consumenten Prijs Index. De CPI geeft de prijsontwikkeling weer van 
goederen en diensten die Nederlandse huishoudens aanschaffen voor consumptie. De CPI 
wordt jaarlijks bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

  

V Wat is het verhogingspercentage van de CPI in 2020? 

A Huurprijzen die volgens CPI verhoogd worden, verhogen wij in 2020 met 1,6%. 

  

V Wanneer wordt mijn huur verhoogd met CPI? 

A De CPI wordt alleen gebruikt als dit in uw huurovereenkomst is afgesproken. Als in de 
huurovereenkomst niet is afgesproken dat jaarlijks de huur wordt verhoogd met de CPI, 
ontvangt u een huuraanpassing zoals het geldende beleid.  

  

V Hoe wordt het CPI-percentage berekend? 

A De huuraanpassing wordt berekend volgens de formule: huidige huurprijs vermenigvuldigd 
met het indexcijfer februari 2020 (106,64)  en gedeeld door het indexcijfer van februari 2019 
(104,97). Basisjaar: 2015=100 
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Huurverlaging of huurbevriezing 
 

V Hanteert Leystromen maatwerk voor huurverlaging/huurbevriezing? 

A Leystromen volgt de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord (zie de link). Wij informeren onze 
huurders daarover in de brief over de huuraanpassing. 

  

V Wat gebeurt er als ik vergeet huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen? 

A We voeren dan de huuraanpassing door die in de jaarlijkse brief wordt voorgesteld. 

  

V Wanneer kan ik huurbevriezing aanvragen? 

A Dat kan alleen in de periode dat u bezwaar kunt maken tegen de jaarlijkse huuraanpassing 
(tussen 1 mei en 1 juli) 

  

V Wanneer gaar de huurbevriezing in? 

A Als de huurbevriezing wordt toegekend, gaat deze op 1 juli in. 

  

V Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen? 

A Dat kan het hele jaar. Als de huurverlaging wordt toegekend, gaat dat in op de maand 
waarop u ons om de huurverlaging vroeg. 

  

V Welke documenten heb ik nodig om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen? 

A U stuurt documenten mee waaruit blijkt: 
• welke personen op het adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de 

Basisregistratie Personen (BRP)); 

• wat het inkomen is van alle bewoners ouder dan 18 jaar op het adres (Formulier 

inkomensverklaring via de Belastingdienst en recente salarisstroken of 

uitkeringsgegevens). 

  

V Wat gebeurt er als ik huurbevriezing of huurverlaging heb gekregen, en mijn inkomen stijgt? 

A De verlaging of bevriezing wordt niet teruggedraaid. Als u het volgende jaar opnieuw 
bevriezing of verlaging aanvraagt, controleren we of u hiervoor in aanmerking komt. 

 
  

https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/afspraken-huurbevriezing-en-huurverlaging.html
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Huurtoeslag 
 

V Kan ik huurtoeslag krijgen? 

A Huurtoeslag is een tegemoetkoming in uw huurkosten. Wat zijn de voorwaarden en hoe 

vraagt u huurtoeslag aan? 

Voorwaarden: 

• U bent 18 jaar of ouder. 

• U huurt een zelfstandige woning (met een eigen voordeur, toilet en keuken). 

• U en uw eventuele medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een 

geldige verblijfsvergunning. 

• Iedereen die bij u inwoont staat bij de gemeente op uw adres ingeschreven. 

• Uw inkomen is niet te hoog. De hoogte van de huurtoeslag hangt af van uw inkomen. 

Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de huurtoeslag.  

• U mag niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag in 2020 

maximaal €30.846 hebben. Partners mogen samen maximaal €61.692 hebben. 

• Uw huur is niet hoger dan de maximale huur. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u 

altijd een deel van de huur zelf: 

Uw leeftijd Maximale huur per maand 

18 t/m 22 jaar, zonder kinderen €432,51 

18 t/m 22 jaar, met kinderen €737,14 

23 jaar of ouder €737,14 
 

  

V Hoe kan ik een proefberekening maken? 

A Tot en met 2019 was er voor de huurtoeslag een harde inkomensgrens. Als uw inkomen te 

hoog was, kreeg u helemaal geen toeslag. In 2020 is dat anders. Ook met een wat hoger 

inkomen kunt u huurtoeslag houden of krijgen. 

Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? En welk bedrag? Maak dan een 

proefberekening. Kunt u huurtoeslag krijgen? Dan moet u die nog wel zelf aanvragen. 

V Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen? 

A • U vraagt huurtoeslag eenvoudig aan op www.belastingdienst.nl/toeslagen.  

• Huurtoeslag over 2020 kunt u tot uiterlijk 1 september 2021 aanvragen. 

• Tot 1 september 2020 kunt u nog huurtoeslag over 2019 aanvragen.  

 

 

V Moet ik wijzigingen in mijn situatie meteen doorgeven? 

A In de loop van 2020 ontvangt u van de Belastingdienst de afrekening van de huurtoeslag. 

Hierop staat het definitieve bedrag waarop u in 2019 recht had. Heeft u te veel ontvangen? 

Dan moet u geld terugbetalen. U voorkomt dit door wijzigingen in uw situatie meteen door te 

geven. Bijvoorbeeld als uw inkomen of huur verandert. Of als er een medebewoner verhuist. 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
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Geef wijzigingen door via ‘Mijn toeslagen’. Dat doet u op www.belastingdienst.nl/toeslagen of 

bel met de BelastingTelefoon (0800-0543). 

 

V Loopt huurtoeslag automatisch door? 

A Ontvangt u al huurtoeslag en blijft u voldoen aan de voorwaarden? Dan loopt de toeslag 

automatisch door. Eind december 2019 heeft u hierover van de Belastingdienst een brief 

ontvangen (voorschotbeschikking) in uw Berichtenbox op MijnOverheid. Heeft u die brief niet 

ontvangen? Bel dan gratis met de BelastingTelefoon (0800-0543). 

 

V Hoe kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van huurtoeslag? 

A • Bel de gratis BelastingTelefoon (0800-0543). 

• Of ga langs bij een toeslagenservicepunt bij u in de buurt. De adressen vindt u op 

www.belastingdienst.nl/toeslagen/adressen-toeslagenservicepunten, of vraagt u aan 

de BelastingTelefoon.  

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-adressen-toeslagenservicepunten

