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Algemeen 
 

1. Waarom verhoogt Mooiland ieder jaar de huur (meer/minder)? 

Mooiland verhoogt de huur jaarlijks meer of minder, omdat ook de kosten jaarlijks 

stijgen en de inflatie toeneemt. Bovendien willen wij - nu en in de toekomst – de 

kosten voor nieuwbouw en investeringen in duurzaamheid kunnen blijven betalen.  

 

2. Hoeveel mag de huur maximaal stijgen per 1 juli 2018? 

De overheid stelt jaarlijks vast hoeveel de huur van een sociale huurwoning maximaal 

mag stijgen. De maximaal toegestane huurverhoging in 2018 hangt af van uw 

inkomen in 2016 en geldt alleen voor sociale huurwoningen. De maximaal toegestane 

huurverhoging per 1 juli 2018 is: 

 3,9% voor mensen met een inkomen tot en met € 41.056.  

 5,4% voor mensen met een inkomen dat hoger is dan €41.056. 

 

3. Hoe bepaalt Mooiland de hoogte van de huurprijs van mijn woning? 

Bij woningen die (op)nieuw in de verhuur komen vragen we de streefhuur. Dat is een 

percentage van de maximale huurprijs (zie vraag 6). Mooiland stelt de streefhuur van 

een woning vast door te kijken naar:  

 De kwaliteit van de woning.  

 Betaalbaarheid. 

 Beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor mensen met een 

inkomen tot en met €41.056. 

 Beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor mensen met recht 

op huurtoeslag. 

 

4. Hoe bepaalt Mooiland de aanpassing van mijn huur per 1 juli 2018? 

Mooiland vraagt eerst inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. De 

Belastingdienst geeft niet het exacte inkomen van huurders aan ons door. Ze geeft 

aan of uw inkomen boven of onder €41.056 ligt:  

 Ligt uw inkomen boven €41.056? Dan krijgt u een inkomensafhankelijke 

huurverhoging. Per 1 juli 2018 ontvangt u de maximaal toegestane 

huurverhoging van 5,4%. 

 De huurverhoging voor inkomens tot en met €41.056 is afhankelijk van 

hoeveel de huidige netto huur verschilt van de streefhuur: 

o Is uw huidige netto huur hoger dan de streefhuur van uw woning? 

Dan verlagen we dit jaar uw huurprijs per 1 juli 2018 in één keer naar de 

streefhuur.  

o Is uw huidige netto huur gelijk aan de streefhuur of is het verschil 

maximaal €10? Dan blijft uw huurprijs gelijk en krijgt u per 1 juli 2018 

géén huurverhoging. 

o Is uw huidige netto huur lager dan de streefhuur? Dan verhogen we 

uw huur per 1 juli 2018. Hoe groter het verschil tussen uw huidige netto 

huur en de streefhuur, hoe hoger de huurverhoging per 1 juli 2018. 
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Netto huur, streefhuur en maximale huurprijs 
 

5. Wat wordt verstaan onder ‘netto huur’? 
Dat is uw huidige huurprijs zonder service- en warmtekosten (ook wel kale huur 

genoemd). 

 

6. Wat wordt verstaan onder de ‘maximale huurprijs’? 

Dat is de huurprijs die wij maximaal mogen vragen op basis van een door de overheid 

bepaald puntensysteem. Woningen krijgen punten voor bijvoorbeeld oppervlakte, 

energielabel, voorzieningen en de WOZ-waarde. De overheid stelt de prijs per punt 

elk jaar opnieuw vast. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs van de 

woning. We vragen de maximale huurprijs niet, omdat we het belangrijk vinden dat 

wonen betaalbaar blijft. Benieuwd naar de maximale huurprijs van uw woning? Doe 

de huurprijscheck op www.huurcommissie.nl  

 

7. Wat wordt verstaan onder ‘streefhuur’? 

Het is een percentage van de maximale huurprijs (zie vraag 6). Mooiland stelt de 

streefhuur van een woning vast door te kijken naar:  

 De kwaliteit van de woning.  

 Betaalbaarheid. 

 Beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor mensen met een 

inkomen tot en met €41.056. 

 Beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor mensen met recht 

op huurtoeslag.  

De streefhuur is leidend in de huuraanpassing per 1 juli 2018. 
 

8. Waarom heeft Mooiland ‘streefhuren’ ingevoerd? 

In het nieuwe huurbeleid van Mooiland, dat in 2017 van kracht ging, staan doelen 

over voldoende beschikbare huurwoningen én goede slaagkansen in het vinden van 

een betaalbare huurwoning. Mooiland wil 80% van haar woningaanbod beschikbaar 

houden voor de doelgroep1 (zie ook vraag 9). Deze woningen hebben een netto 

huurprijs (zie vraag 5) van maximaal €640,14. Om dit doel te realiseren, passen we 

de huurprijs voor een aantal vrijkomende woningen aan naar de streefhuur. Voor 

deze woningen valt de huurprijs in veel gevallen lager uit dan verwacht op basis van 

de kwaliteit van de woning. Uiteindelijk willen we de huurprijzen van ál onze 

woningen dichterbij de streefhuur brengen. Op die manier verkleinen we de 

verschillen tussen huurprijzen van soortgelijke woningen. 

 

9. Wat is passend toewijzen? 

De overheid wil dat huurders een woning huren die bij hun inkomen past. Om 

daarvoor te zorgen heeft de overheid per 1 januari 2016 regels ingevoerd als 

onderdeel van de Woningwet. De regels vertellen u en ons tot welke huurprijs u 

maximaal mag huren. Dit wordt bepaald aan de hand van uw inkomen, leeftijd en 

huishoudgrootte. Aan huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag mogen 

wij alleen woningen toewijzen met een netto huur onder de €640,14. Meer informatie 

vindt u op www.mijnwoningzoeken.nl/passendtoewijzen/ 

 

De regels moeten voorkomen dat huurders met een lager inkomen in betalings-

problemen komen. En dat het bedrag dat de overheid moet uitgeven aan huurtoeslag 

te hoog oploopt.  

                                                
1 Geldt alleen voor Noordoost-Brabant en Gennep 

http://www.huurcommissie.nl/
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Huurverhoging per 1 juli 2018 
 
10. Waarom krijg ik per 1 juli 2018 een huurverhoging? 

Als corporatie zorgen wij ervoor dat uw woning betaalbaar blijft. En dat uw woning 

een huur heeft die bij de woning past (prijs/kwaliteit). Toch hebben soortgelijke 

woningen in een straat of in een complex niet altijd dezelfde huurprijs. Die verschillen 

roepen vragen op. Daarom verkleinen we de verschillen in huurprijzen van 

soortgelijke woningen. Dat doen we in kleine stapjes met de jaarlijkse huurverhoging. 

Uw huur wordt verhoogd wanneer uw woning een lagere huurprijs heeft dan 

soortgelijke woningen in uw straat of complex. De exacte verhoging is afhankelijk van 

hoeveel uw huidige netto huur verschilt van de streefhuur (zie vragen 7 en 8).  

 

11. Waarom krijg ik per 1 juli 2018 een huurverhoging en anderen niet? 

We willen de verschillen tussen huurprijzen van soortgelijke woningen in een straat of 

complex verkleinen. U krijgt een huurverhoging wanneer uw woning een lagere 

huurprijs heeft dan soortgelijke woningen in uw straat of complex. De exacte 

huurverhoging is afhankelijk van hoeveel uw huidige netto huur verschilt van de 

streefhuur (zie vragen 7 en 8). Anderen krijgen geen huurverhoging, omdat hun 

huurprijs gemiddeld is ten opzichte van soortgelijke woningen. Of een huurverlaging, 

omdat zij nu een hogere huurprijs betalen dan soortgelijke woningen in de straat of 

complex. 

 

12. Waarom vraagt Mooiland verschillende huurverhogingspercentages? 

We willen met de huurverhoging de verschillen tussen huurprijzen van soortgelijke 

woningen verkleinen. De exacte huurverhoging is afhankelijk van hoeveel uw huidige 

netto huur verschilt van de streefhuur (zie vragen 7 en 8). Omdat wij de huidige 

netto huur van woningen niet gelijk naar de streefhuur willen verhogen, maar wel het 

verschil willen verkleinen in kleine stapjes, vragen wij verschillende percentages.  
 

13. Waarom krijg ik een huurverhoging in 2018 terwijl ik in 2017 0% kreeg? 
Omdat ons nieuwe huurbeleid begin 2017 nog in ontwikkeling was, hebben we ervoor 

gekozen om de huur in 2017 niet te verhogen. In april 2017 hebben we nieuw 

huurbeleid vastgesteld. Het beleid maakt het mogelijk om de hoogte van de 

huurverhoging per 1 juli 2018 te baseren op het verschil tussen de huidige netto huur 

en de streefhuur (zie vragen 7 en 8). Met de huuraanpassing per 1 juli kunnen we de 

verschillen tussen huurprijzen van soortgelijke woningen in een straat of in een 

complex verkleinen.  

 

14. Waarom krijg ik een huurverhoging terwijl mijn inkomen niet is gewijzigd? 

Dat komt omdat Mooiland de verschillen tussen huurprijzen van soortgelijke 

woningen in een straat of complex wil verkleinen. Dat doen we in kleine stapjes met 

de jaarlijkse huurverhoging. U krijgt een huurverhoging, omdat uw woning een lagere 

huurprijs heeft dan soortgelijke woningen in uw straat of complex. De exacte 

huurverhoging is afhankelijk van hoeveel uw huidige netto huur verschilt van de 

streefhuur (zie vragen 7 en 8).  

 

15. Waarom kiest Mooiland voor huurverhoging én -verlaging om de verschillen tussen 
huurprijzen van soortgelijke woningen te verkleinen?  
Alle huren van al onze woningen bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet 

onbeperkt stijgen. Verhogen we bij sommige woningen de huur meer, dan moeten we 

dat dus bij andere minder doen. Dat noemen ze de ‘huursombenadering’. Met deze 

aanpak maken we de verschillen in huurprijzen van soortgelijke woningen kleiner. 

Meer weten? Bekijk het filmpje van Aedes. 

 

https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/wat-is-de-huursombenadering.html
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16. In hoeverre streeft Mooiland betaalbaarheid na bij de huurverhoging per 1 juli 
2018? 

Bij het vaststellen van ons nieuwe huurbeleid in 2017 was betaalbaarheid een 

belangrijk uitgangspunt. Mooiland wil 80% van haar woningaanbod beschikbaar 

houden voor de doelgroep (inkomens tot en met €41.056)2. Deze woningen hebben 

een netto huurprijs (dat is huurprijs zonder service- en warmtekosten) van maximaal 

€640,14. Ook in de huuraanpassingen per 1 juli 2018 streven we betaalbaarheid na. 

Wij vragen de maximaal toegestane huurverhoging (3,9%) niet aan huurders met 

een inkomen tot en met €41.056. We vinden het belangrijk dat wonen voor hen 

betaalbaar blijft. 

 

17. Kom ik door de huurverhoging per 1 juli 2018 in aanmerking voor huurtoeslag? 
Of u voor huurtoeslag in aanmerking komt, hangt af van het actuele gezinsinkomen 

en van de hoogte van uw netto huur. Huurtoeslag vraagt u zelf aan bij de 
Belastingdienst. 

 
Géén huurverhoging per 1 juli 2018 
 

18. Waarom krijg ik per 1 juli 2018 géén huurverhoging? 

Dit is het geval wanneer uw huurprijs gemiddeld is ten opzichte van soortgelijke 

woningen. Het verschil tussen uw netto huur en de streefhuur is dan minder dan €10.  
 

Woningen waar in 2018 een renovatie start, krijgen ook geen huurverhoging per 1 

juli 2018. Bij deze woningen ‘bevriezen’ we de huur tijdelijk. In 2019 beoordelen we 

welke huurprijs passend is bij deze woningen en bepalen we de hoogte van de 

huurverhoging per 1 juli 2019. 

 

Huurverlaging per 1 juli 2018 

 

19. Waarom krijg ik dit jaar een huurverlaging? 
Dit is het geval wanneer uw huurprijs gemiddeld hoger is ten opzichte van 

soortgelijke woningen in uw straat of complex. Er is sprake van een verschil tussen 

uw netto huur en de streefhuur (zie vraag 8). Uw netto huur gaat in 2018 daarom in 

één keer omlaag naar de streefhuur. Met de huurverlaging verkleinen we de 

verschillen tussen huurprijzen van soortgelijke woningen in een straat of complex. 

 

20. Heb ik al die jaren teveel huur betaald? 

Nee. De prijs die u altijd betaald heeft voor uw woning past bij de kwaliteit van uw 

woning. Sterker nog, uw netto huurprijs ligt lager dan de maximale huur die we op 

basis van punten voor uw woning mogen vragen (zie vraag 6). De reden waarom we 

uw huur verlagen is omdat we de netto huurprijs van uw woning in één keer verlagen 

naar de streefhuur (zie vragen 7 en 8). Hiermee verkleinen we de verschillen tussen 

huurprijzen van soortgelijke woningen in uw straat of complex.  
 

21. Kan ik met terugwerkende kracht huur terug krijgen? 
Nee. De nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli 2018. De reden waarom we uw huur 

verlagen is omdat we de netto huurprijs van uw woning willen verlagen naar de 

streefhuur (zie vragen 7 en 8). Hierdoor verkleinen we de verschillen tussen 

huurprijzen van soortgelijke woningen in een straat of complex.  

                                                
2 Geldt alleen voor Noordoost-Brabant en Gennep 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/
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Verschillen tussen huurprijzen 
 

 

22. Wat wordt bedoeld met verschillen tussen huurprijzen?  
Welke huurprijs een huurder betaalt is sterk afhankelijk van het moment dat een 

huurcontract is afgesloten. Een woning waar een huurder al jaren woont, heeft vaak 

een lagere huur dan de buurman die er net is komen wonen. Omgekeerd komt ook 

voor dat een nieuwe huurder een lagere huurprijs betaalt dan de buurman die er al 

een tijdje woont. Buren praten met elkaar over de hoogte van de huur. Dat zij 

verschillende bedragen betalen voor min of meer dezelfde woning is moeilijk uit te 

leggen. Daarom verkleint Mooiland de verschillen tussen huurprijzen van soortgelijke 

woningen. Dat doet ze in kleine stapjes met de jaarlijkse huurverhoging. En door 

huren per 1 juli 2018 in één keer te verlagen naar de streefhuur. 

 

23. Hoe kan het dat mijn buurvrouw of buurman meer/minder huur betaalt dan ik? 
Welke huurprijs een huurder betaalt, is sterk afhankelijk van het moment dat een 

huurcontract is afgesloten. Redenen waardoor verschillen tussen huurprijzen van 

soortgelijke woningen in een straat of complex bestaan zijn: 

 Kwaliteit van de woning 

De kwaliteit van uw woning bepaalt de hoogte van uw huurprijs. Heeft u een 

nieuwe cv-installatie of dubbel glas? Uw huur kan daarom hoger zijn dan de 

huur van uw buurman met een oudere cv-installatie of enkel glas. 

 Huurverhoging 

De huur wordt jaarlijks verhoogd. De afgelopen jaren was de hoogte van de 

huurverhoging afhankelijk van het inkomen. Is het inkomen van uw buurman 

lager? Dan valt de huurverhoging ook lager uit. Door het verschil in inkomen 

ontstaat er een verschil in de huurprijs. 

 Huurprijs marktconform  

Een woning die jaren door dezelfde bewoner is gehuurd, wordt bij een nieuwe 

verhuring vaak duurder. De prijs-kwaliteit verhouding is dan weer in balans. 

 Huurprijs sociale huurwoning 

Een sociale huurwoning mag bij de toewijzing een huurprijs hebben tot 

maximaal € 710,68. Door jaarlijkse (inkomensafhankelijke) huurverhogingen 

kan de huur boven deze grens uitkomen, maar nooit boven de wettelijke 

maximale huurprijs (zie vraag 6). Bij een nieuwe verhuring wordt de woning 

weer aangeboden als een sociale huurwoning. Dit betekent dat de huurprijs 

dan weer onder de € 710,68 komt.  
 

24. Hoe kan het dat de huurprijs is gedaald, nadat ik de woning heb verlaten? 

In het nieuwe huurbeleid van Mooiland, dat in 2017 van kracht ging, staan doelen 

over voldoende beschikbare huurwoningen én goede slaagkansen in het vinden van 

een betaalbare huurwoning. Mooiland wil 80% van haar woningaanbod beschikbaar 

houden voor de doelgroep3. Deze woningen hebben een netto huurprijs (dat is 

huurprijs zonder service- en warmtekosten) van maximaal €640,14. Om dit doel te 

realiseren, passen we de huurprijs voor een aantal vrijkomende woningen aan naar 

de streefhuur. Voor deze woningen valt de huurprijs in veel gevallen lager uit dan 

passend is op basis van de kwaliteit van de woning. De streefhuur kan dus lager 

liggen dan de netto huurprijs die de vorige eigenaar heeft betaald.  

 

25. Waarom is het nodig om de verschillen tussen huurprijzen te verkleinen? 
Het is logisch en helder als soortgelijke woningen in een straat of in een complex een 

gelijkwaardige huurprijs hebben. Nu er verschillen voorkomen, roept dit vragen op bij 

huurders. 

                                                
3 Geldt alleen voor Noordoost-Brabant en Gennep 
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26. Krijg ik volgend jaar weer een verhoging om de verschillen te verkleinen? 
Dat is wel het uitgangspunt. Het kan zo zijn dat de verschillen tussen huurprijzen van 

soortgelijke woningen in een complex of een wijk al in één tot twee jaar zijn 

verkleind. Zodra de verschillen zijn verkleind, passen we een inflatievolgende 

huurverhoging toe voor mensen met een inkomen t/m €41.056. 

Inkomen 
 

27. Hoe weet Mooiland mijn inkomen? 
Mooiland weet uw inkomen niet. Voor de jaarlijkse huurverhoging vragen wij 

inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft niet het exacte 

inkomen aan ons door, alleen of het inkomen boven of onder €41.056 ligt. Op basis 

van deze informatie stellen we de huurverhoging vast. De hogere inkomens (boven 

€41.056) krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. De huurverhoging voor 

inkomens tot en met €41.056 is afhankelijk van hoeveel de netto huur verschilt van 

de streefhuur.  

 

28. Welk inkomen geldt voor de bepaling van de huurverhoging?  
Het huishoudinkomen met als basisjaar 2016. Dit kan niet over het jaar 2017, omdat 

de Belastingdienst de inkomens over 2017 nog niet heeft berekend. Heeft u in 2017 

minder inkomen dan in 2016 en komt u nu onder het huishoudinkomen van  

€41.056? Dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Lees in vraag 36 hoe 

u bezwaar kunt maken.  

 

29. Wat is het huishoudinkomen?  
Het huishoudinkomen zijn de inkomens van u en alle andere bewoners van uw 

woning. Bijvoorbeeld uw partner of kinderen. Alleen bewoners die op het adres staan 

ingeschreven op het moment van de huurverhoging tellen mee.  

 

30. Past Mooiland de inkomensafhankelijke huurverhoging toe? 
Ja. Mooiland vraagt gegevens op bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft niet 

het exacte inkomen aan ons door, alleen of het inkomen boven of onder €41.056 ligt. 

De hogere inkomens (boven €41.056) krijgen een inkomensafhankelijke 

huurverhoging. Per 1 juli 2018 krijgen zij de maximaal toegestane huurverhoging van 

5,4%. 

 

31. Het inkomen van 2016 op de huishoudverklaring klopt niet, wat moet ik doen?  
Is uw huishoudinkomen over 2016 minder dan of gelijk aan €41.056 (de 

inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat)? Dan kunt u ons een 

bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging sturen. Zorgt u er wel voor dat de nieuwe 

gegevens ook bij de Belastingdienst bekend zijn? 

 

32. Mijn (huishoud)inkomen is in 2017 veel lager dan €41.056, kan ik in aanmerking 
komen voor een huurverlaging?  
Lag uw huishoudinkomen in 2016 wel boven €41.056, maar is het in 2017 gezakt tot 

onder deze grens? Dan kunt u in aanmerking komen voor huurverlaging. Stuur ons 

dan, samen met het bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging, de volgende stukken: 

 Een Verklaring geregistreerd inkomen (dit was het IB60-formulier) over 2017 van 

iedere huidige bewoner afzonderlijk. Vanaf juni 2018 kunt u een 

inkomensverklaring aanvragen bij de Belastingdienst of downloaden op 
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mijnbelastingdienst.nl met uw DigiD. 

 

 Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van één van de bewoners waarin 

staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven. U betaalt voor dit 

uittreksel dus maar 1x het geldende gemeentetarief. U moet dit uittreksel wel 

speciaal opvragen bij de gemeente, het is geen standaarduittreksel. 

 

33. Mijn inkomen (huishouden) wordt in 2018 veel lager dan €41.056, kan ik in 
aanmerking komen voor een huurverlaging?  
Is uw huishoudinkomen in 2018 gedaald? Dan kunt u bezwaar indienen wanneer: 

 Een verdienend lid van het huishouden verhuist: in dat geval hoeft u geen 

inkomensgegevens bij uw bezwaar te voegen. Uw verhuurder vraagt dan een 

nieuwe, actuele inkomensindicatie op bij de Belastingdienst. Die nieuwe actuele 

inkomensindicatie gaat dan uit van de overgebleven bewoners. 

 Het gezamenlijk inkomen van uw huishouden daalt: u kunt dan bij uw 

bezwaarschrift recente (maand)inkomensgegevens voegen. Gaan wij akkoord met 

uw bezwaar? Dan gaat de huur minder omhoog dan voorgesteld. Gaan wij niet 

akkoord? Dan kunt u uw bezwaar niet afdwingen via de Huurcommissie. De 

Huurcommissie kan alleen beslissen op basis van inkomens van een heel 

kalenderjaar. U kunt dan wel in 2019 een huurverlaging voorstellen op basis van 

het huishoudinkomen van (het hele jaar) 2018. 

 

Huurtoeslag 
 

34. Ik ontvang huurtoeslag, moet ik nog wat regelen?  
Wij geven uw nieuwe huurprijs in geval van een huurverlaging door aan de 

Belastingdienst. Dit doen we omdat u mogelijk recht heeft op huurtoeslag. We willen 

voorkomen dat u achteraf geld moet terug betalen, doordat u teveel huurtoeslag 

heeft ontvangen. Controleert u zelf na 1 juli 2018 of uw gegevens juist zijn aangepast 

door de Belastingdienst? Dit kunt u doen via www.toeslagen.nl.  

 

Heeft u een huurverhoging ontvangen? Geef de wijziging dan voor 1 juli 2018 zelf 

door aan de Belastingdienst. Dit kunt u doen via www.toeslagen.nl. 

 

35. Ik heb recht op huurtoeslag. Wat betekent de huurverlaging exact voor mij? 
Door de nieuwe huurprijs verandert de hoogte van de huurtoeslag. De huurtoeslag 

kan door de huurverlaging lager uitvallen. Wat u exact aan huur betaalt per 1 juli is 

afhankelijk van de correctie door de huurtoeslag. Controleert u zelf na 1 juli 2018 of 

uw gegevens juist zijn aangepast door de Belastingdienst? Dit kunt u doen via 

www.toeslagen.nl. 

 

Huurbetaling 
 

36. Ik betaal mijn huur via automatische incasso. Moet ik iets doen?  
Nee, wij passen het bedrag voor u aan per 1 juli 2018. 

 

37. Ik heb een periodieke overschrijving via mijn eigen bank, moet ik deze aanpassen?  
Ja, geef het nieuwe bedrag aan uw bank door of pas dit zelf aan wanneer u zelf 

maandelijks de huur overmaakt. Vermeld wel het juiste betalingskenmerk, dat is uw 

klantnummer deze begint met een K. 

 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.toeslagen.nl/
http://www.toeslagen.nl/
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38. Mijn huur wordt betaald door een andere instantie, moet ik nog wat regelen?  
Ja, geef zelf de nieuwe huurprijs door aan de andere instantie.  

 

Bezwaar maken 
 

39. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de huurverhoging?  
Tegen de huurverhoging kunt u bezwaar maken via het bezwaarschriftformulier. Dit 

formulier is te downloaden op www.huurcommissie.nl. Hier ziet u ook welke 

bewijsstukken nodig zijn. U stuurt uw bezwaar met bewijsstukken uiterlijk op 30 juni 

2018 naar info@mooiland.nl of per post naar Mooiland, afdeling Huurzaken, Postbus 

140, 5360 AC te Grave. Indien nodig vragen wij de Huurcommissie uitspraak te doen 

over de huurverhoging. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Huurcommissie via 

telefoonnummer 1400 of www.huurcommissie.nl. 

 

40. Wat gebeurt er als ik bezwaar heb gemaakt tegen de huurverhoging?  
U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Wij nemen uw bezwaar in 

behandeling. U ontvangt dan binnen 4 weken ons besluit. Bent u het daar mee eens, 

dan trekt u uw bezwaar in. Bent u het daar niet mee eens, dan leggen wij het 

bezwaar na 1 augustus 2018 voor aan de Huurcommissie. 

 

41. Welke bezwaargronden zijn er op basis van het inkomen?  
Is uw huishoudinkomen over 2016 minder dan of gelijk aan € 41.056 (de 

inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat)? Dan kunt u ons een 

bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging sturen (zie vraag 39). Wij vragen dan een 

nieuwe, actuele inkomensindicatie op bij de Belastingdienst. Zorgt u er wel voor dat 

de nieuwe gegevens ook bij de Belastingdienst bekend zijn? 
 

42. Kan de huur verlaagd worden op basis van achterstallig onderhoud? 
Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woonruimte kunt u een verzoek voor 

huurverlaging voorstellen. Dit doet u door een zaak te starten bij de Huurcommissie 

inzake onderhoudsgebreken. Bent u vóór de ingangsdatum van de huurverhoging 

(voor 1 juli 2018) al een procedure voor huurverlaging begonnen? Dan kunt u 

bezwaar indienen tegen de huurverhoging (zie vraag 39). 

 

http://www.huurcommissie.nl/
http://www.huurcommissie.nl/



