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Huurverhoging 2022 
 

De jaarlijkse huurverhoging komt er weer aan. We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over 

heeft. In dit document vindt u een aantal veelgestelde vragen & antwoorden. Heeft u na het lezen nog 

steeds vragen? Neem dan gerust contact op met het Klant Service Centrum van Antares: (077) 373 

36 66.  

 

Sommige woorden of begrippen zijn u misschien niet bekend. Daarom hebben wij op de laatste pagina 

een begrippenlijst toegevoegd.  

 

Zie ook:  

Welke regels gelden er voor een huurverhoging? | Rijksoverheid.nl 

Huurverhoging 
 

1. Hoe hoog is de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2022? 

De huurverhoging van sociale huurwoningen is dit jaar 2,3%. Dit is gebaseerd op de 

inflatie (dit is de gemiddelde prijsstijging in Nederland) over 2021.  

 

2. Hoe hoog is de huurverhoging voor de geliberaliseerde huurwoningen (huurprijs 

hoger dan € 763,47) per 1 juli 2022? 

De huurverhoging van ‘luxe’ huurwoningen (vrijesectorwoning) is dit jaar 3,3%. Dit is 

gebaseerd op de inflatie (dit is de gemiddelde prijsstijging in Nederland) over 2021 plus 

één procent.  

 

3. Hoe hoog is de huurverhoging voor garages, parkeerplaatsen en parkeerbeugels per 

1 juli 2022? 

De huurverhoging van garages, parkeerplaatsen en parkeerbeugels is 7,9% en geldt voor 

drie jaar.  

 

Dit lijkt misschien hoog, maar afgesproken is dat deze elke drie jaar worden verhoogd in 

plaats van elk jaar. Hiervoor worden de inflatiecijfers van de laatste drie jaar opgeteld.  

 

In dit geval geldt er echter een uitzondering. De laatste keer dat de huren van garages, 

parkeerplaatsen en parkeerbeugels zijn verhoogd, was in 2018. Eigenlijk zouden deze dus 

in 2021 opnieuw vastgesteld worden. Door de Wet Eenmalige Huurverlaging is toen géén 

huurverhoging doorgevoerd.  

 

Daarom verhogen we de huren van garages, parkeerplaatsen en parkeerbeugels nu met 

de opgetelde inflatiecijfers van 2018, 2019, 2020 en 2021.  

 

4. Mag de huurprijs onbeperkt worden verhoogd of is er een maximum?  

De huurprijs van sociale woningen mag verhoogd worden tot ‘100% maximaal redelijk’. 

Dat betekent dat we niet meer huur mogen vragen dan de woning volgens het 

puntensysteem van de overheid (het woningwaarderingsstelsel) waard is.  

  

De huurprijs van geliberaliseerde huurwoningen (vrijesectorwoningen, vanaf € 763,48 

huur) mag maximaal verhoogd worden met de inflatie +1%.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-er-voor-een-huurverhoging


 

 

2 

 

 

 

5. Kan de huurprijs na huurverhoging boven de huurtoeslaggrens uitkomen? 

Nee, als de netto huur nu onder die grens ligt, dan laten we de netto huurprijs van sociale 

woningen door de huurverhoging niet boven de huurtoeslaggrens (ook wel 

liberalisatiegrens genoemd) uitkomen. Als dat zo zou zijn, dan bevriezen we de huur op 

de huurtoeslaggrens van € 763,47.  

 

6. Op basis van mijn inkomen heb ik recht op huurtoeslag, maar ik kom hiervoor niet in 

aanmerking omdat de huur boven de huurtoeslaggrens ligt. Kan ik hier iets aan 

doen?  

In dat geval kunt u contact opnemen met Antares om huurverlaging aan te vragen. Wij 

hebben dan een uittreksel BRP nodig van alle bij u inwonende volwassenen. Ook hebben 

we van deze  

personen de inkomensspecificatie van de Belastingdienst nodig. Op basis hiervan bepalen 

wij of huurverlaging aan de orde is.  

 

7. Door de huurverhoging kan de huurprijs over de huurgrens voor jongeren tot 23 jaar 

(€ 442,46) heen gaan. Houd ik dan toch het recht op huurtoeslag? 

Ja, dat klopt. Voor jongeren tot 23 jaar geldt dat het recht op huurtoeslag blijft bestaan, 

als ze al vóór het moment van de huurverhoging huurtoeslag ontvangen. In alle gevallen 

geldt dat bij nieuwe aanvragen de huur onder de maximale huurgrens voor de 

huurtoeslag moet liggen.  

 

8. Hoe kan het dat er huurders zijn die 0% huurverhoging hebben? 

Wanneer huurders al de maximaal redelijke huur van een woning betalen of al op of over 

de liberalisatiegrens zitten, wordt deze niet meer verder verhoogd. Dan krijgen huurders 

dus een huurverhoging die lager is of zelfs 0. 

 

9.  Krijgt Antares inzicht in de inkomens van de huurders? 

Nee. Bovendien voeren we dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging door, dus 

we hebben geen gegevens bij de Belastingdienst opgevraagd.  
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Specifiek maatwerk 
 

Dit jaar zijn er geen afspraken gemaakt over huurverlaging of huurbevriezing in bepaalde situaties. 

Toch hebben we besloten om in bepaalde gevallen huurders tegemoet te komen als inkomen is gezakt 

ten opzichte van de huurprijs. Dit betekent dat u in bepaalde gevallen een verzoek tot huurbevriezing 

of huurverlaging in kunt dienen. Dit wordt specifiek maatwerk genoemd. 

 

10.  Wat houdt huurbevriezing in? 

De nettohuur wordt bevroren op de aftoppingsgrens. Bij een- en 

tweepersoonshuishoudens is dit € 633,25. Bij drie- of meerpersoonshuishoudens is dit  

€ 678,66. 

 

11.  Wat houdt huurverlaging in? 

We verlagen de huurprijs (nettohuur + servicekosten die meetellen voor de huurtoeslag) 

tot één euro onder de liberalisatiegrens.  

 

12.  Wat zijn de kaders van specifiek maatwerk? 

• Het specifiek maatwerk is alleen van toepassing op huurders in een sociale 

huurwoning 

• Het specifiek maatwerk geldt in principe voor een jaar. U kunt het volgend jaar een 

nieuwe aanvraag doen voor specifiek maatwerk  

• Huurbevriezing kunt u alleen aanvragen in de periode 1 mei tot 1 juli. Is 

huurbevriezing inderdaad van toepassing, dan gaat dit in per 1 juli van dit jaar 

• Huurverlaging kunt u het hele jaar aanvragen. Is huurverlaging inderdaad van 

toepassing, dan gaat dit in op de eerste van de maand waarop we het verzoek tot 

huurverlaging hebben ontvangen 

• U dient zelf een verzoek in voor specifiek maatwerk, met daarbij: 

i. Adresuittreksel BRP, met daarop alle personen die op dat adres zijn 

ingeschreven 

ii. Inkomensverklaring Belastingdienst van alle bewoners ouder dan 18 jaar, 

inclusief recente salarisstroken of gegevens van uw uitkering. 

 

13.  Waar hangt het vanaf of ik in aanmerking kom voor specifiek maatwerk? 

Of een huishouden in aanmerking komt voor specifiek maatwerk hangt af van een aantal 

factoren: 

• U heeft een sociale huurovereenkomst 

• Het aantal personen in het huishouden 

• Het inkomen 

• De (netto)huurprijs van de woning 

• U moet minimaal al 6 maanden relatief te duur wonen (in relatie tot inkomen en 

huurprijs) 

 

Bereikt u uw pensioengerechtigde leeftijd en is uw verwachte pensioeninkomen flink 

lager? Dan kunt u ook een beroep doen op specifiek maatwerk.  

 

In het volgend schema ziet u wanneer een huishouden recht krijgt op welk soort specifiek 

maatwerk: 

 

  



 

 

4 

 

 
 

Aantal personen 
in huishouden 

  
Huurprijs 

  

1 persoon 

  
<= € 633,25 > € 633,25 en 

<= € 763,47 
> € 763,47 

Inkomen <= € 16.416 niets huurbevriezing huurverlaging: subsidiabele 
huur op € 763,47  

> € 16.416 en  
<= € 28.604 

niets niets huurbevriezing 

 
> € 28.604 niets niets niets 

      

2 personen 

  
<= € 633,25 > € 633,25 en 

<= € 763,47 
> € 763,47 

Inkomen <= € 28.060 niets huurbevriezing huurverlaging: subsidiabele 
huur op € 763,47  

> € 28.060 en  
<= € 39.185 

niets niets huurbevriezing 

 
> € 39.185 niets niets niets 

      

3 of meer 
personen 

  
<= € 678,66 > € 678,66 en 

<= € 763,47 
> € 763,47 

Inkomen <= € 35.476 niets huurbevriezing huurverlaging: subsidiabele 
huur op € 763,47  

> € 35.476 en  
<= € 46.057 

niets niets huurbevriezing 

 
> € 46.057 niets niets niets 

 

 

 

 

 

Bezwaarmogelijkheden 
 

Bezwaar maken kan alleen schriftelijk.  

 

14. Wanneer kan ik bezwaar maken in het geval van een sociale huurwoning?  

a. De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging (2,3%) 

b. De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijsgrens volgens 

het puntensysteem te liggen 

c. Het voorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste 

ingangsdatum of huurprijs 

d. U heeft het voorstel minder dan twee maanden voor de ingangsdatum ontvangen 

e. De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige 

onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen 

 

15. Wanneer kan ik bezwaar maken in het geval van een vrijesectorwoning? 

a. De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging (3,3%) 

b. Het voorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste 

ingangsdatum of huurprijs 

c. U heeft het voorstel minder dan twee maanden voor de ingangsdatum ontvangen 

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/puntensysteem-huurwoning
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging


 

 

5 

 

16. Wanneer is er géén bezwaar mogelijk? 

Bezwaar maken is altijd mogelijk. Vindt Antares een bezwaar onterecht, maar wil de 

huurder zijn bezwaar niet intrekken omdat hij dat anders ziet? Dan zijn wij verplicht het 

bezwaar door te sturen naar de Huurcommissie. In een aantal situaties heeft bezwaar 

geen kans van slagen:  

• Uw verhuurder stelt een huurverhoging voor die maximaal 2,3% is of 3,3% bij een 

vrijesectorwoning. 

Let op: is de voorgestelde verhoging minder dan 2,3% en komt uw huur daardoor 

boven de maximale huurprijs van uw woning? Dan is bezwaar wel mogelijk. 

• Antares heeft de woning niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud 

van de woning kunt u wel huurverlaging voorstellen. Dit verloopt echter via een 

andere procedure bij de Huurcommissie. 

 

17.  Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging? 

Hiervoor kunt u dit verzoekschrift gebruiken:  

Jaarlijkse_huurverhoging_-_verzoekschrift_huurders.pdf (huurcommissie.nl) 

Hierin legt u uit waarom u bezwaar maakt. U levert het bezwaarschrift vóór 1 juli in bij 

Antares. Dit is de ingangsdatum van de huurverhoging.  

 

18. Wat als ik een andere reden heb om bezwaar te maken? 

Wij kunnen als Antares geen bezwaar tegen de huurverhoging afwijzen. Wel kunnen wij 

wijzen op de richtlijnen en aangeven als wij zien dat een bezwaar geen kans van slagen 

heeft. Al u géén gelijk krijgt, kost u dat namelijk € 25,- aan legeskosten (te betalen aan 

de Huurcommissie). Als u dan toch bezwaar wilt indienen, dan zijn we verplicht het 

bezwaar door te sturen naar de Huurcommissie.  

 

19. Tot wanneer kan ik bezwaar maken? 

U heeft tot 1 juli de tijd om bezwaar te maken bij Antares. Doet u dat niet, dan bent u 

verplicht de huurverhoging te betalen. Doet u dat niet of maar gedeeltelijk, dan gaat de 

zogenoemde ‘rappelprocedure’ in. Dat betekent dat wij u nog een keer informeren over 

ons voorstel tot huurprijsverhoging (rappel). Dit geldt alleen voor huurders die de 

verhoging niet betalen. Betaalt u de huur helemaal niet, dan komt u terecht in ons 

incassotraject.  

 

Krijgt u van ons een rappel, dan kunt u vóór 1 november alsnog bezwaar maken 

rechtstreeks bij de Huurcommissie. U neemt in dit geval zelf contact op met de 

Huurcommissie. Stelt de Huurcommissie u in het ongelijk, dan kost u dat € 25,- 

legeskosten. Onderneemt u vóór 1 november geen actie? Dan bent u gebonden aan de 

nieuwe huurprijs. Deze gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 juli. U moet over de 

maanden die dan voorbij zijn, dus nog bijbetalen.  

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverlaging
https://www.huurcommissie.nl/fileadmin/afbeeldingen/Downloads/Verzoekschriften/verzoekschriften_mei_2020/Jaarlijkse_huurverhoging_-_verzoekschrift_huurders.pdf
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Begrippenlijst 
 

Sociale huurwoningen  

Betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen met een huurprijs onder de 

huurtoeslaggrens.  

 

Geliberaliseerde huurwoningen / vrijesectorwoningen 

‘Luxe’ huurwoningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens.  

 

Inflatie 

Stijging van het algemene prijspeil. Meestal wordt gerekend met een gemiddelde prijsstijging van het 

afgelopen jaar.  

 

Liberalisatiegrens  

Ook wel huurtoeslaggrens genoemd. Betaalt u huur hoger dan de liberalisatiegrens, dan komt u niet in 

aanmerking voor huurtoeslag.  

 

Maximaal redelijk 

Welke huurprijs Antares mag vragen voor een sociale huurwoning, wordt bepaald door het aantal 

punten in het woningwaarderingsstelsel. Dit is door de overheid bepaald. Een woning krijgt punten 

voor bijvoorbeeld oppervlakte, isolatie, voorzieningen en WOZ-waarde. Het aantal punten bepaalt de 

maximaal toegestane huurprijs.  

 

Subsidiabele huur 

Dit is de huurprijs op basis waarvan de Belastingdienst de hoogte van de huurtoeslag berekent. De 

subsidiabele huur bestaat uit de netto huur plus de subsidiabele servicekosten: elektra algemeen, 

schoonmaakkosten en complexbeheer.  

 

Aftoppingsgrens 

Dit is een grens die is ingesteld om te voorkomen dat mensen een woning huren die duurder is dan 

wat ze eigenlijk kunnen betalen. Mensen met een huur boven deze grens ontvangen niet de volledige 

huurtoeslag.  

 

Specifiek maatwerk 

In bepaalde gevallen kunt u een verzoek doen voor huurbevriezing of huurverlaging, bijvoorbeeld als 

uw inkomen flink is gezakt ten opzichte van de huurprijs.  

 

(Adres)uittreksel BRP 

Officiële verklaring van de gemeente waarop uw gegevens staan uit de Basisregistratie Personen. 

Vroeger werd dit ‘uittreksel GBA (Gemeentelijke Basisadministratie)’ genoemd. Hierop staan uw naam, 

geboortedatum, geboorteplaats, adres, burgerservicenummer en woonplaats.  

 

Puntensysteem 

De toekenning van punten volgens het woningwaarderingsstelsel (zie ook begrip ‘maximaal redelijk’).  

 

Huurcommissie 

Een onafhankelijke commissie die de overheid heeft ingesteld om uitspraken te doen bij geschillen 

tussen huurders en verhuurders over huurprijs, huurverhoging of -verlaging, servicekosten en overige 

kosten.  


