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WOZ-waarde 
In onze Nieuwsflits/-brief van 16 februari 2020 informeerden wij u over het Huurprijsbeleid 
2020. Voor sociale/gereguleerde huurwoningen wordt het Woningwaarderingsstelsel ge-
bruikt.  

Daarin wordt ook de WOZ-waarde gebruikt om de maximale huurprijs per 1 juli 2020 te be-
palen.  

Binnenkort zult u van de Regionale Belasting Groep een brief/bericht (met de WOZ-waarde 
per 1 januari 2019) ontvangen.  

Inmiddels zijn de WOZ-waarden bekend op de website www.woz-waardeloket.nl  

Voorbeeld: 

 

 

Op onze website (menu Huren) is een Excel-sheet opgenomen. Daarmee kunt u de maxi-
male huur per 1 juli 2020 berekenen. 

Of uw huidige huur naar de maximale huur mag stijgen hangt ook af van het toegestane 
huurverhogingspercentage. 

• Maximale huurverhoging huishoudens van 4 of meer personen 
Voor huishoudens van 4 of meer personen is de maximale huurverhoging per 1 juli 2020 gelijk 
aan 5,1% (2,6% inflatie + 2,5 procentpunt), ongeacht hun inkomen. Deze huishoudens zijn 
sinds 2017 van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging uitgezonderd. 
 

• Maximale huurverhoging huishoudens met één of meer AOW-gerechtigden 
Voor huishoudens met één of meer AOW-gerechtigden is de maximale huurverhoging per 1 
juli 2020 gelijk aan 5,1% (2,6% inflatie + 2,5 procentpunt) ongeacht hun inkomen. Deze huis-
houdens zijn sinds 2017 van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging uitgezonderd. 
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• Maximale huurverhoging huishoudens met een inkomen tot en met € 43.574 
Voor huishoudens die niet tot de bovengenoemde uitzonderingsgroepen behoren en met een 
inkomen tot en met € 43.574 (in 2018) is de maximale huurverhoging per 1 juli 2020 gelijk aan 
5,1% (2,6% inflatie + 2,5 procentpunt). 
 

• Maximale huurverhoging huishoudens met een inkomen boven € 43.574 
Voor huishoudens die niet tot de bovengenoemde uitzonderingsgroepen behoren en met een 
inkomen boven € 43.574 (in 2018) is de maximale toegestane huurverhoging per 1 juli 2020 
gelijk aan 6,6% (2,6% inflatie + 4 procentpunt). 
 
Na berekening van de WWS-punten, is de het bedrag in de tabel (zie onze website, onder 
Huren 2020) bepalend.  

Zou het verschil tussen huidig en komende huurbedrag (tabel) groter zijn dan de hierboven 
genoemde huishoudensgroepen, mag de maximale huur in de tabel niet worden toegepast.  

Maar .. huidig plus genoemd %. 

 

Voorbeeld: 2019 2020 

Punten 157 158 

Bedrag(maximaal) € 801,48 € 833,29 

Verschil 2020-2019 € 31,81 = 4% 

 

Vooralsnog gaan wij er echter vanuit dat op dit moment al de maximale huur (per 1 juli 2019) 
wordt geïncasseerd.  

 

Gedetailleerde informatie (35 pagina’s) te raadplegen op:  

www.hbvzflats.nl/files/2020-02-04_MG2020-01_Huurprijsbeleid.pdf  
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