
 

 

 

Huurmaatregelen 2017 voor de huurders van Bergopwaarts 

Het overleg over de huurmaatregelen 2017 is afgesloten. Wij noemen het bewust geen huurverhoging 

2017, maar huurmaatregelen. Dit omdat er ook dit jaar weer een aantal huurders is dat huurverlaging 

zal gaan krijgen.  

Hieronder geven wij weer wat de uitkomst is van het overleg met Bergopwaarts over de 

huurmaatregelen van het komende jaar, die op 1 juli 2017 in zullen gaan. Het systeem staat hieronder 

vermeld en u kunt het zelf controleren aan de hand van de streefhuur voor uw woning, die op de 

achterzijde van de brief over de huurmaatregelen van Bergopwaarts staat vermeld. Vergelijk deze 

streefhuur met het bedrag van uw kale huur en u weet waar u aan toe bent. 

Het systeem van de huurmaatregelen voor het jaar 2017 zit als volgt in elkaar: 

Sociale woningen 

Primaire en secundaire doelgroep (huishoudinkomens tot € 40.349,-): 

De kale huurprijs: 

 Wordt verlaagd met maximaal 5% indien reeds meer dan de streefhuur wordt betaald.  

De huurprijs wordt minimaal gelijk aan de streefhuur. 

 Blijft gelijk indien reeds precies de streefhuur wordt betaald. 

 

 Wordt met 0,3% verhoogd indien minder dan 10% minder dan de streefhuur wordt betaald. De 

huurprijs wordt maximaal gelijk aan de streefhuur. 

 

 Wordt met 0,9% verhoogd indien meer dan (of gelijk aan) 10% minder dan de streefhuur wordt 

betaald. 

Hoge inkomens (inkomens vanaf € 40.349): 

 Alleen voor huurders met een huishoudinkomen hoger dan € 40.349 wordt de kale huurprijs in 

principe met 1,0% verhoogd tot de huurprijs van € 674,00 met daarbij 100% van maximaal redelijk 

als maximum (mocht dit lager zijn dan € 674,00). De huurprijs van huurders met hoge 

huishoudinkomens die reeds minimaal € 674,00 betalen wordt niet aangepast (0% huurverhoging). 

Uitzondering hierop is er als de huurprijs meer dan 30% lager is dan de streefhuur. De huurder 

krijgt dan een huurverhoging van 4,3%. 

Geliberaliseerde woningen 

 De huurprijs van geliberaliseerde woningen (kale huur hoger dan € 710,68) wordt inflatievolgend 

verhoogd op basis van het inflatiecijfer over maart 2017 = 1,1% 

UITZONDERINGEN 

Met betrekking tot de hiervoor vermelde huurverhoging voor de Hoge huishoudinkomens 

(huishoudinkomens vanaf € 40.349) worden hiervan uitgezonderd: 

 huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt 

en 

 huishoudens van vier of meer personen. 



Voor deze huishoudens is geen hogere huurverhoging toegestaan, ongeacht de hoogte van het 

huishoudinkomen. Voor deze uitgezonderde groepen gelden dezelfde regels als voor de hiervoor 

genoemde primaire en secundaire doelgroep. 

GEMIDDELD PERCENTAGE HUURMAATREGEL 2017 

Het geheel van de voorgestelde huurmaatregel 2017 leidt er toe dat er over het geheel genomen 

sprake zal zijn van een gemiddelde 0,3% huurverhoging, gemeten over alle huurders van 

Bergopwaarts.  

De wijze waarop Bergopwaarts de huursombenadering toepast betekent dat huurders die meer dan de 

vastgestelde streefhuur voor hun woning betalen huurverlaging krijgen, huurders die de streefhuur 

betalen geen huurverhoging krijgen en huurders die minder als de streefhuur betalen huurverhoging 

krijgen. Het gevolg van deze werkwijze is dat de huurprijzen voor alle woningen van Bergopwaarts op 

den duur naar de vastgestelde streefhuren toe groeien en worden soms onredelijke verschillen in 

huren voor soortgelijke woningen gelijkgemaakt. 

 

STREEFHUREN VAN BERGOPWAARTS 

 

Huurwoningen met 0 of 1 slaapkamer 

Doelgroep: 1 persoons huishouden jonger dan 23 jaar en ouder dan 65 jaar 

Huurprijs: € 414,02 (Dit noemt men de Kwaliteitskortinsgrens) 

 

Huurwoningen met 2 of 3 slaapkamers 

Doelgroep: Kleine gezinnen van 1 of 2 personen en ouderen vanaf 65 jaar 

Huurprijs: € 592,55 (Dit noemt men de Aftoppingsgrens voor 1 tot 2 persoons huishoudens) 

 

Huurwoningen met 4 of 5 slaapkamers 

Doelgroep: Gezinnen van 3 of meer personen 

Huurprijs: € 635,05 (Dit noemt men de Aftoppingsgrens voor gezinnen vanaf 3 personen) 

 

 

 


