
 

Als onze huurder heeft u eind april de aankondiging van de huurverhoging ontvangen. Hieronder 

staat een aantal veelgestelde vragen over de huurverhoging. Staat uw vraag er niet bij?  

Kijk in de Huurkrant 2022  voor meer informatie of neem contact op met onze afdeling Klant via 

telefoonnummer 010 - 519 14 91. 

 

1. Wat zijn de peildata bij het vaststellen van de huurverhoging? 

Voor de huishoudsamenstelling geldt als peildatum 1 juli 2022. Voor het inkomen wordt 

gekeken naar het inkomen dat is verdiend in 2020. 

 

2. Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe doe ik dat? 

U gebruikt het bezwaarformulier van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl) en voegt daar 

waar nodig bijlagen aan toe. U kunt dit formulier ook bij ons aan de balie ophalen. 

 

3. Tot wanneer kan ik in bezwaar gaan? 

Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2022 bij ons binnen zijn. 

 

4. Telt het inkomen van inwonende kinderen mee? 

Voor kinderen die op 1 januari 2022 nog geen 23 jaar waren, telt alleen dat deel van het 

inkomen mee, dat boven het minimumloon ligt.  

 

5. Het huishoudinkomen was in 2020 lager dan vermeld op de inkomensverklaring 

Als uw inkomen in 2020 lager was dan de inkomensgrens (€ 47.948 (bij een 

eenpersoonshuishouden) of €55.486 (bij een meerpersoonshuishouden)) en wij toch een extra 

huurverhoging hebben vastgesteld, dan kunt u voor 1 juli 2022 bij 3B Wonen bezwaar maken 

tegen deze extra huurverhoging. U hoeft zelf geen inkomensverklaring bij uw bezwaar te 

voegen. 3B Wonen vraagt opnieuw een inkomensverklaring bij de Belastingdienst op. 

Wanneer uit de nieuwe verklaring blijkt dat uw huishoudinkomen in 2020 lager was dan de 

inkomensgrens (€ 47.948 (bij een eenpersoonshuishouden) of €55.486 (bij een 

meerpersoonshuishouden)) passen wij het huurverhogingspercentage aan tot het niveau dat 

past bij de juiste inkomensgrens. Is het inkomen hetzelfde als op de eerste inkomensverklaring, 

dan wijzigen wij niets en informeren u hierover. Blijft u het oneens met de huurverhoging, dan 

vragen wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde 

huurprijsverhoging. Op basis van de uitspraak van de Huurcommissie passen we het 

huurverhogingspercentage al dan niet aan. 

 

6.    Mijn huishoudinkomen is in 2021 lager dan in 2020 

U kunt bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging bij 3B Wonen wanneer uw 

huishoudinkomen in 2021 lager was dan de inkomensgrens (€ 47.948 (bij een 

eenpersoonshuishouden) of €55.486 (bij een meerpersoonshuishouden)). Uw bezwaar moet u in 

dit geval onderbouwen. U voegt de definitieve inkomensverklaringen van 2021 van alle 

bewoners toe aan het bezwaarschrift. De Inkomensverklaringen kunt u vanaf juni 2022 

opvragen bij de Belastingdienst of digitaal via Mijn Belastingdienst. Wij beoordelen dan of het 

bezwaar terecht is. Is het bezwaar terecht, dan passen wij het percentage aan. Is het bezwaar 

niet terecht, dan informeren wij u hierover. Blijft u het oneens met de huurverhoging, dan 

vragen wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde 

huurprijsverhoging. Op basis van de uitspraak van de Huurcommissie passen we het 

huurverhogingspercentage wel of niet aan.   

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nestas.nl%2Fportals%2F1%2Fflipbook%2F2022-huurkrant%2F173-3BWonen%2Findex.html&data=04%7C01%7Cj.breddels%403bwonen.nl%7C62a04779d4024e07fe7f08da1635f647%7Cca59fdfe8f964f92bc35ab8214d7bb10%7C1%7C0%7C637846718284022779%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rx0rAaI8y0AJ1plRQK24yZNcbnEDiLII%2BHjowc7pCqM%3D&reserved=0
http://www.huurcommissie.nl/


7. Mijn inkomen is gedaald, kan mijn inkomensafhankelijke huurverhoging worden 

aangepast? 

Bezwaar maken tegen de huurverhoging omdat uw inkomen is gedaald, heeft alleen zin als u 

een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft ontvangen, omdat uw inkomen in 2020 boven 

de € 47.948 (bij een eenpersoonshuishouden) of €55.486 (bij een meerpersoonshuishouden) 

lag. Wij hebben hiervoor definitieve inkomensverklaringen van 2021 nodig. De 

inkomensverklaringen kunt u vanaf juni 2022 opvragen bij de Belastingdienst of digitaal via 

Mijn Belastingdienst. 

 

8. In de huurverhogingsbrief staat dat ik op basis van mijn situatie een bepaald percentage 

krijg, maar op ‘het voorstel tot huuraanpassing’ staat een lager percentage. 

Dit klopt. De woningen die na de huurverhoging boven de aftoppings-/liberalisatiegrens 

komen, toppen we af op deze bedragen. Dit betekent dat het huurverhogingspercentage 

automatisch minder wordt. 

 

9. Wat als ik de huurverhoging niet betaal? 

Wanneer u de huurverhoging niet betaalt en geen bezwaar heeft ingediend, ontvangt u voor  

1 oktober 2022 van ons een herinneringsbrief. Blijft u het oneens met de huurverhoging, dan 

kunt u voor 1 november 2022 de huurcommissie verzoeken een uitspraak te doen over de 

redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Doet u dit niet, dan bent u verplicht de 

nieuwe huurprijs te betalen. 

 

10. Waar kan ik meer informatie vinden? 

Op onze website staat een link naar de Huurkrant 2022. Hier kunt u de informatie over de 

huurverhoging rustig nog eens doorlezen. 

 

11. Als ik inkomensverklaringen 2022 moet opvragen, kan ik dan wel alvast mijn bezwaar 

indienen? 

Ja, u kunt uw bezwaar of verzoek tot huuraanpassing alvast opsturen aan ons. Het is 

belangrijk dat uw bezwaar vóór 1 juli 2022 bij ons binnen is. Zodra uw inkomensverklaringen 

2021 binnen zijn, kunt u die ook aan ons opsturen.  

 

12. Ik woon in een vrijesector huurwoning. Wat betekent dit voor de huurverhoging? 

3B Wonen heeft een beperkt aantal vrijesectorwoningen. Het huurverhogingspercentage 

voor de vrijesector huurwoningen is per 1 juli 2022 vastgesteld op 2,7%, dat is het 

inflatiepercentage over 2021. 

 

13. Wat is de huurverhoging als ik een garage of parkeerplaats huur? 

De huurverhoging voor garages en parkeerplaatsen is 2,3%. 

 

14. Iemand uit mijn gezin is chronisch ziek of gehandicapt. Wat betekent dit voor de 

huurverhoging?  

Als iemand uit uw gezin chronisch ziek of gehandicapt is en dat was al bij ons bekend, dan 

heeft u de basishuurverhoging ontvangen. Als uw huurprijs is verhoogd omdat uw inkomen 

boven de € 47.948 (bij een eenpersoonshuishouden) of €55.486 (bij een 

meerpersoonshuishouden) lag, kunt u een bezwaar indienen met daarbij een CIZ verklaring 

of een brief van de gemeente waarin staat dat uw woning voor u of voor iemand uit het 

gezin is aangepast. 
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15. Ik ben met pensioen, krijgt ik dan ook een extra huurverhoging? 

Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, krijgt u geen extra huurverhoging als 

uw inkomen boven € 47.948 (bij een eenpersoonshuishouden) of €55.486 (bij een 

meerpersoonshuishouden) ligt. Dit is niet bekend bij de Belastingdienst of 3B Wonen. Het 

kan daarom zijn dat u alsnog een brief met een hogere huurverhoging krijgt. In dit geval 

kunt u bezwaar maken bij 3B Wonen tegen deze extra huurverhoging. 

 

16. Mijn gezin bestaat uit 4 (of meer) personen. Krijg ik dan ook een extra huurverhoging? 

Als uw gezin uit 4 of meer personen bestaat, krijgt u geen extra huurverhoging als uw 

inkomen boven €55.485 ligt. Dit is niet bekend bij de Belastingdienst of 3B Wonen. Het kan 

daarom zijn dat u alsnog een brief krijgt waarin 3B u een extra huurverhoging voorstelt. In 

dit geval kunt u bezwaar maken bij 3B Wonen tegen deze extra huurverhoging. 

 

Heeft u geen of onvoldoende antwoord gekregen op uw vraag? Neemt u dan contact op met  

3B Wonen via 010 - 519 1491.  


