Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021
De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties
en commerciële verhuurders.
Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te
bevriezen.

De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders.
Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door.
Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar.
SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in.
Vandaag maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te
voeren én corporaties te compenseren.
Helft huurders heeft het financieel moeilijk
“Goed nieuws voor huurders,” zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels.
“In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel
moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven
de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de
reparatie.”
De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent
zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw sociale huurwoningen
Winkels: “Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd
met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen
worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.” De Woonbond wil
dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die
in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al
meer dan 10 miljard euro gekost.

Huurverlaging
Voor een groep huurders met een hoge huur en laag inkomen bij corporaties
blijft de eenmalige huurverlaging * van kracht.
Bron: Woonbond
17 februari 2021

*

Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen
recht op een eenmalige huurverlaging. De Woonbond heeft er lang voor gepleit
om huurders wettelijk recht te geven op huurverlaging, zodat ze niet afhankelijk
zijn van de goede wil van de verhuurder.
Wanneer heb je recht op huurverlaging? Moet je het aanvragen of gaat de
huurverlaging automatisch? In deze serie vragen en antwoorden zetten we de door de overheid bedachte- regels voor de eenmalige huurverlaging op een rijtje.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Dat hangt af van de hoogte van je huur en je inkomen. De huurverlaging geldt
voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie met een
relatief laag inkomen en hoge huur. Bij de huurprijs gaat het om huurders met
een kale huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens.
Het gaat om de volgende categorieën.

Inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging

Samenstelling huishouden

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

De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heb je na
2019 een inkomensdaling gehad, waardoor je al minstens zes maanden een
lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heb je ook recht op
huurverlaging, maar moet je het wel zelf aanvragen bij de corporatie.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?

Dat hangt van de huidige hoogte van de huur af. De huur wordt verlaagd tot net
onder de aftoppingsgrens die geldt voor jouw type huishouden. Is je/jullie huur
veel hoger dan de aftoppingsgrens? Dan krijg je dus een fikse huurverlaging. Zit
je maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine
huurverlaging.

Welke huur wordt verlaagd?
De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd. Om huurverlaging te
kunnen krijgen moet je kale huur (netto huur) boven de aftoppingsgrens liggen.
Let op: het bedrag dat je maandelijks aan je verhuurder betaalt kan hoger zijn
dan je kale huur. Sommige huurders betalen ook kosten voor gas, water, licht
aan hun verhuurder. Die kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die je kunt
hebben als je in een appartement woont tellen niet mee.

Hoe weet ik wat mijn kale huur is?
Ieder jaar krijg je een brief over de huurverhoging. Daar staat in wat je kale
huur (netto huur) is en wat je eventuele servicekosten zijn. Bij de huurverlaging
gaat het om de kale huur.

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de
hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat je na de huurverlaging iets minder
huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur
(boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent
van vergoed, ga je er door een huurverlaging wel altijd op vooruit. Per
huishouden komt de gemiddelde netto besparing aan huurlasten neer op € 40
per huishouden, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken berekend.

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?

Viel je in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee je recht hebt op
huurverlaging? Dan hoef je niets te doen. De corporatie moet je uiterlijk op 1
april 2021 een voorstel doen voor huurverlaging.
Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad waarmee je in de categorie voor
huurverlaging bent beland? Dan moet je de huurverlaging zelf aanvragen. Als je
inkomen minstens zes maanden onder de geldende inkomensgrens ligt heb je
recht op huurverlaging.

Moet ik bewijs meesturen als ik de huurverlaging zelf aanvraag?
Ja. Huurders die zelf huurverlaging aanvragen moeten kunnen aantonen
minstens zes maanden een inkomen te hebben onder de voor hen geldende
inkomensgrens. Hierbij valt te denken aan recente salarisstroken,
uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als je ZZP-er bent.
En een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden. Het gaat
om een verklaring die je zelf mag opstellen en ondertekenen. Dus niet om een
officiële verklaring die je tegen betaling bij de gemeente moet opvragen.

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

Huurders met een inkomensdaling na 2019 kunnen vanaf 1 januari 2021
huurverlaging aanvragen. Huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Als je
corporatie jou in maart een huurverlagingsvoorstel stuurt gaat de huurverlaging
dus in op 1 mei.

Bij wie moet ik aanvragen?

Bij de woningcorporatie die de woning aan je verhuurt.

Heeft de Woonbond een voorbeeldbrief?

De Woonbond heeft een * gratis modelbrief 'Aanvragen eenmalige
huurverlaging 2021'. Je kunt deze brief aanvullen met je gegevens en dan
opsturen naar de woningcorporatie van wie je de woning huurt.

Waarom alleen voor corporatiehuurders?
Als Woonbond hebben we erop gewezen dat huurders van particuliere huisbazen
en vastgoedbeleggers ook vaak een laag inkomen en een hoge huur hebben.
Zelfs nog vaker dan huurders van een woningcorporatie. Helaas koos het kabinet
toch voor een regeling waar alleen huurders van woningcorporaties gebruik van
kunnen maken.

Ben ik een corporatiehuurder?
Dat ben je als je verhuurder een woningcorporatie is, en dus geen particuliere
huisbaas of vastgoedbelegger.

Wat als mijn corporatie de huur niet verlaagt?
Doet je corporatie geen voorstel tot huurverlaging, of een voorstel waar je het
niet mee eens bent? Dan kun je bezwaar indienen bij de Huurcommissie.
•

•

Huurders die al in 2019 een inkomen hadden dat recht gaf op huurtoeslag
moeten dan binnen zes weken na 1 april 2021 een bezwaar indienen bij de
Huurcommissie.
Huurders die na 2019 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze
recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben
gedaan, kunnen tot zes weken na de reactie van de corporatie een bezwaar
indienen bij de Huurcommissie. Een corporatie moet binnen drie weken reageren
op een verzoek tot huurverlaging.

*Gratis modelbrief 'Aanvragen eenmalige huurverlaging 2021'.
Van:
<Uw naam>
<Uw straat en huisnummer>
<Uw postcode en woonplaats>
Aan:
<naam van uw verhuurder>
<straat en huisnummer van uw verhuurder>
<Postcode en plaats van uw verhuurder>
<Woonplaats, datum van vandaag>

Onderwerp: Eenmalige huurverlaging 2021

Geachte heer of mevrouw,
Hierbij doe ik een verzoek tot huurverlaging op grond van artikel 54a van de
Woningwet (de eenmalige huurverlaging 2021).
Mijn huurprijs is hoger dan de aftoppingsgrens die voor mijn huishouden geldt.
Ook is het inkomen van mijn huishouden al minstens zes maanden onder de
inkomensgrens die voor mijn huishouden geldt.
Als bijlagen bij deze brief vindt u een verklaring over de samenstelling van mijn
huishouden en bewijsstukken over het inkomen van mijn huishouden van de
afgelopen zes maanden.
Graag ontvang ik een voorstel voor huurverlaging. Dit voorstel verwacht ik
binnen de geldende wettelijke termijn van drie weken nadat u de stukken bij
deze brief ontvangen heeft.
In afwachting van uw bericht,

Met vriendelijke groet,
<Naam en handtekening>
Bijlagen: Verklaring van het aantal personen in het huishouden,
bewijsstukken recent inkomen

