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Geacht bestuur,  
 
Via deze brief informeren wij u over ons voorgenomen huurprijsbeleid per 1 juli 2022. Graag 
attenderen wij u op uw adviesrecht, zoals in de Overlegwet is verwoord. Uw reactie kunt u 
vóór vrijdag 8 april versturen via bovenstaand e-mailadres, ter attentie van Kristel van 
Campen. 
 
Voorgenomen huurprijsbeleid per 1 juli 2022 
Elk jaar bepaalt het kabinet de maximale huurverhoging van onze gereguleerde woningen. In 
2020 heeft het kabinet ook bepaald dat de huur van onze geliberaliseerde woningen voor drie 
jaar wordt gemaximeerd op inflatie + 1 %. Vesteda zet zich in voor het betaalbaar houden 
van huurwoningen. Vesteda heeft in dat kader als primair beleidsvoornemen om de volgende 
huurverhogingspercentages per 1 juli 2022 te hanteren:  

• Huurders met een gereguleerde huurovereenkomst krijgen op 1 juli een huurverhoging 
van maximaal 2,3 %. Er wordt geen inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast.  

• Huurders met een geliberaliseerd huurcontract krijgen op 1 juli een huurverhoging van 
maximaal inflatie met een opslag van 1,0 %, wat neerkomt op maximaal 3,3 %.  

• Gepensioneerde huurders kunnen in aanmerking komen voor een kwijtschelding van 
de huurverhoging, als ze voldoen aan de voorwaarden van onze coulanceregeling. 

Op complex -en woningniveau is in beperkte mate ruimte om naar beneden af te wijken van 
dit beleid, als daar goede redenen voor zijn. Uiteraard worden afwijkingen ter advies 
voorgelegd aan de HBV, indien aanwezig.  

Coulanceregeling voor gepensioneerde huurders 
In voorgaande jaren werd door verschillende HBV-besturen nadrukkelijk aandacht gevraagd 
voor de financiële positie van onze gepensioneerde huurders, omdat er al jaren geen 
pensioenindexatie plaatsvindt. Wij hebben uw adviezen ter harte genomen en een 
coulanceregeling voor gepensioneerde huurders in het leven geroepen. 
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Dit jaar kunnen gepensioneerde huurders, die in huurbetalingsproblemen komen omdat hun 
pensioen niet wordt geïndexeerd, onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op 
kwijtschelding van de huurverhoging per 1 juli 2022. De criteria zijn: 
• De hoofd- en eventuele medehuurder hebben op 1 juli 2022 de pensioengerechtigde 

leeftijd bereikt van 66 jaar en zeven maanden. 
• De hoofdhuurder huurt op 1 juli 2022 minimaal vijf jaar een woning bij Vesteda. 
• Het gezamenlijke bruto-verzamelinkomen bedraagt maximaal 45.000 euro en komt 

voornamelijk uit een pensioenuitkering. Deze uitkering wordt in 2022 niet geïndexeerd. 
• Het eigen vermogen van het huishouden bedraagt maximaal 30.000 euro.  

Algemeen huurprijsbeleid  
• Vesteda stelt haar huurprijzen en de jaarlijkse huurverhogingen op binnen de grenzen van 

het overheidsbeleid. Ook nieuwe richtlijnen die door wetgeving worden doorgevoerd 
(Staatscourant) of jaarlijks worden uitgegeven (MG-circulaire) worden door Vesteda 
overgenomen.  

• Vesteda maximeert de huurprijsverhoging voor huurders met een gereguleerd contract 
op de maximaal toegestane huurprijs volgens het Woningwaarderingsstelsel.  

Meer informatie?  
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen, 
dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens Vesteda 

 
Kristel van Campen 
Manager Customer Relations 
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