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Eenmalige huurverlaging, wat is dat?
Eind 2020 heeft de overheid de Wet eenmalige huurverlaging aangenomen. Hierdoor hebben 
huurders in een sociale huurwoning recht op een eenmalige huurverlaging, als ze in verhouding tot 
hun inkomen duur wonen. 

Waarom krijg ik huurverlaging?
Wij hebben bij de Belastingdienst informatie over uw inkomensgegevens in 2019 opgevraagd. De 
Belastingdienst geeft geen bedragen door, maar geeft aan in welk deel uw inkomen valt en uit 
hoeveel personen uw gezin bestaat. Uit deze informatie blijkt dat u recht heeft op een huurverlaging 
en dus minder huur gaat betalen. 

Om welke huurprijs en inkomenstabel gaat het?
In onderstaande tabel ziet u wat de huurgrenzen en inkomensgrenzen zijn.

Huishouden bestaat uit    Inkomen lager dan  Kale huur hoger dan
1 persoon       € 23.725,-   € 633,25
1 persoon met AOW     € 23.650,-   € 633,25
2 personen       € 32.200,-   € 633,25
2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd)  € 32.075,-   € 633,25
3 of meer personen      € 32.200,-   € 678,66
3 of meer personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd) € 32.075,-   € 678,66

Wanneer gaat de huurverlaging in?
Woningcorporaties moeten hun huurders uiterlijk 1 april informeren en de huurverlaging gaat 
dan uiterlijk 1 mei in. Als Talis vinden we betaalbaarheid belangrijk. We zijn dan ook blij dat de  
huurverlaging al per 1 april bij u ingaat.

Geef uw nieuwe huurprijs door voor huurtoeslag
Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. De Belastingdienst past de huurtoeslag 
niet automatisch aan. Geef uw nieuwe huur door aan de Belastingdienst/Toeslagen. U kunt dit doen 
via www.toeslagen.nl. Voor meer informatie kunt u ook bellen naar de Belastingtelefoon:  
0800-0543 (gratis). Wij geven de huurprijswijziging ook door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Waarom gegevens van 2019?
Bij de Belastingdienst zijn de inkomens over 2020 nog niet bekend. Daarom kijken we naar de 
gegevens van 2019 en die bepalen of u een lagere huur gaat betalen. Huurders die in 2020 te 
maken hebben gehad met een wijziging in het huishouden kunnen hierover contact met ons 
opnemen. 

Bezwaar maken 
Als u het niet eens bent met het voorstel, dan kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie. Meer 
informatie hierover vindt u op www.huurcommissie.nl.


