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Leven met corona
Afstand houden, niet op bezoek bij familie of vrienden, de kinderen niet naar school… het 
coronavirus betekent nogal wat, voor ons allemaal. Onze service aan jou ziet er daarom 
op dit moment anders uit. We voeren alleen zeer noodzakelijke werkzaamheden uit. Want 
de gezondheid van onze huurders en medewerkers staat bovenaan! Zo gauw we onze 
werkzaamheden weer gecontroleerd kunnen opstarten, laten we je het weten.

Natuurlijk blijft WoonFriesland wel 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor 
spoedvragen die de gezondheid en veiligheid raken. Maar daarnaast heb je misschien 
andere vragen en zorgen. Hier geven wij op de meest gestelde vragen 
een antwoord. Via de link kun je hopelijk de informatie vinden die je zoekt. 
Staat jouw vraag er niet tussen? Bel, chat of WhatsApp dan gerust met ons.

Met vriendelijke groet,

Sigrid Hoekstra
Directeur-bestuurder

Huurverhoging 2020
Woningverhuurders mogen elk jaar op 1 juli de huur verhogen. 

Ook wij verhogen ieder jaar de huurprijzen van onze huizen, 
kamers, parkeerplaatsen en woonwagenstandplaatsen.

Hoe komt een huurprijs tot stand?
Het zijn lastige tijden. Door de crisis is bij sommige huurders 
hun werk deels of volledig weggevallen, waardoor zij plotseling 
minder inkomen hebben. Voor deze huurders bieden wij hulp op 
maat. Samen met de getroffen huurders zoeken we naar de best 
passende oplossing.

Tegelijkertijd blijven we naar de toekomst kijken. De corona-
crisis gaat langere tijd duren. Het geld van de huurverhoging is 
nodig om te kunnen blijven investeren in voldoende goede en 
betaalbare huurwoningen.

Deze week  krijg je van ons bericht over de huurverhoging.  
We vertellen hier graag alvast wat meer over.

Hoe komt een huurprijs tot stand?
Jouw huis krijgt punten voor onder andere het aantal vierkante 
meters, het sanitair, het energielabel en andere voorzieningen. 
Bij het totaal aantal punten hoort een huurprijs: dit is de 
maximale huurprijs die een verhuurder voor het huis mag 
vragen (100%). Wij zijn het sociaal verhuurbedrijf en daarom 
vragen we maar 68,2% van die maximale huurprijs: dat is  
onze streefhuur.

Uitleg huurverhoging
Per 1 juli 2020 kan jouw huurprijs stijgen. De overheid schrijft 
voor dat de huur voor een huis, woonwagen of woonwagen-
standplaats maximaal 5,1% mag stijgen. WoonFriesland 
verhoogt de huur maximaal met 4,1%. Voor een kamer,  
garage of parkeerplaats geldt een maximum van 2,6%. 
 
Toch is de huurverhoging niet voor iedere huurder gelijk.  
We hebben de volgende uitgangspunten: 

-   je huur wordt niet verhoogd als je huidige huur hoger dan  
of gelijk is aan de streefhuur voor jouw  woning; 

-   je huur wordt verhoogd als je huidige huur lager is dan  
de streefhuur. 

Naar gelijke huurprijzen
Wij vinden dat woningen die hetzelfde zijn ook zo veel mogelijk 
dezelfde huurprijs moeten hebben. Daarom zijn we in 2018 
begonnen om dat verschil te veranderen. We willen dat onze 
huizen een huurprijs van 68,2% van de maximale huur hebben. 
Om dat te bereiken, brengen we de huurprijzen geleidelijk naar 
die 68,2%. Daarom kan het zijn dat jouw huurverhoging anders 
uitvalt dan die van je  buren. 

Inkomen en huurverhoging
Misschien hoor je weleens berichten over het onderwerp 
‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Dat betekent dat naar je 
inkomen wordt gekeken om het bedrag van de huurverhoging te 
bepalen. Dat doen wij niet: het aantal punten (zie hiernaast) dat 
je huis heeft, bepaalt bij ons de hoogte van de huur. 

Bezwaar maken
Ben je het niet eens bent met de huurverhoging? Dan kun je 
hier bezwaar tegen maken. Er moet dan wel sprake zijn van  
één van de volgende redenen: 

-   De huurprijs wordt na verhoging hoger dan wettelijk volgens 
het puntensysteem is toegestaan; 

-   De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging 
uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit 
verzoek nog in behandeling; 

-   De verhuurder wil binnen 12 maanden na ingang van de 
laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen; 

-   Het voorstel tot huurverhoging is minder dan twee maanden 
voor ingangsdatum van 1 juli gedaan; 

-  Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.

Let op: je kunt dus geen bezwaar maken tegen een 
inkomensafhankelijke huurverhoging: die past WoonFriesland 
namelijk niet toe.

Voor Terschelling gelden andere afspraken. Woon je 
op Terschelling en wil je meer informatie? Dan kun je 
contact opnemen met wijkconsulent Sandra Schneider 
op telefoonnummer 088 995 22 73.

Huurtoeslag: 
veranderingen in 2020

Vanaf 1 januari 2020 geldt een verandering in de Wet op de huurtoeslag.  
De maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag vervallen. Wat betekent dit?

Wat is huurtoeslag?
Huurtoeslag is een bijdrage in kosten van de huur. Of je hier 
recht op hebt en hoeveel toeslag je krijgt, hangt van een aantal 
dingen af, bijvoorbeeld de grootte van je gezin, de hoogte van 
het inkomen en de huurprijs.

Nieuw: afbouw huurtoeslag bij stijging 
inkomen
Tot 2020 waren er harde inkomensgrenzen voor het recht op 
huurtoeslag. Was je inkomen hoger, al was dat maar € 1,-, dan 
had je geen recht meer op huurtoeslag. Vanaf 1 januari 2020 is 
dat veranderd. Komt je inkomen iets boven de inkomensgrens 
voor huurtoeslag, dan verlies je niet meteen je gehele  
huurtoeslag. De huurtoeslag wordt dan geleidelijk afgebouwd 
op een manier die past bij de stijging van je inkomen. Een hoger 
inkomen betekent dus dat je minder huurtoeslag krijgt.

Wat betekent dat voor jou? 
Het kan zijn dat je in 2020 wél recht op huurtoeslag hebt, 
terwijl je daar in 2019 misschien geen recht op had. We raden 
je daarom aan om een proefberekening te maken op de website 
van de Belastingdienst.

Dezelfde woning, andere huurprijs
Het komt voor dat dezelfde huizen in een straat 
verschillende huurprijzen hebben. Hoe is dit ontstaan? 
Voor iemand die lang in een huis woonde, steeg de 
huur ieder jaar op 1 juli. Kreeg een huurwoning een 
nieuwe bewoner, dan steeg de huur ook. Wisselde een 
huurwoning vaak van bewoner, dan steeg de huur dus 
sneller. Verschillen in huurprijzen kunnen ook te maken 
hebben met extra voorzieningen in de woning. Heeft een 
woning bijvoorbeeld cv of dubbel glas gekregen, dan is 
de huur daarop aangepast.

Individueel maatwerk 
voor huurders in problemen

Het coronavirus en de maatregelen die de overheid neemt, hebben  
een groot effect op de maatschappij, dus mogelijk ook op jou.  

Raakt corona jou financieel en kom je hierdoor in de problemen?  
Neem contact met ons op voor het maken van afspraken.

Aangepaste regeling
Hulp bij betalingsproblemen komt vaker voor. Maar juist tijdens 
de coronacrisis vinden we het belangrijk om ruimer gebruik te 
maken van de mogelijkheden die er zijn. We werken nu aan een 
aangepaste regeling om onze huurders in deze lastige tijden te 
helpen.

Problemen met betalen? Bel ons!
Heb je tijdelijk geen of minder inkomen door het coronavirus? 
Dan kun je het beste eerst kijken naar de overheidsrichtlijnen en 
instellingen voor financiële hulp: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen

Kom je in de problemen met het betalen van de huur? 
Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op via 
088  995 22 22 (toets 2). Ons team Incasso zoekt dan samen 
met je naar een passende oplossing.
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