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Wet eenmalige 
huurverlaging 2021
Wat betekent dit voor u?

In deze brochure informeren wij u over de 
Wet eenmalige huurverlaging 2021. 

Huurders met een laag inkomen die in  
een dure sociale huurwoning wonen, komen 
in 2021 mogelijk in aanmerking voor een 
eenmalige huurverlaging. Met de Wet een-

malige huurverlaging 2021 wil het kabinet 
de betaalbaarheid van huren verbeteren.

Jaarlijkse huurverhoging alleen voor huurders in de vrije sector 
Dit jaar gaat de huur van sociale huurwoningen niet omhoog. Dat heeft de overheid besloten. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een wat hoger 
inkomen wordt niet uitgevoerd. 

Huurt u een woning in de vrije sector? Of huurt u een garage bij ons? Dan krijgt u wel de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2021. Ook dat is door de overheid bepaald.  
We verhogen de huur met 1,4 procent (inflatie). Ook de huur van garages wordt met 1,4 procent verhoogd. U ontvangt hierover vóór 1 mei a.s. een brief van ons.
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Eenmalige huurverlaging voor huurders  
met laag inkomen in dure woning
Veel mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Habeko houdt bij het toewijzen van een woning al rekening met het inkomen.  
Dit heet passend toewijzen. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald.  
Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd. Met de Wet eenmalige huurverlaging 2021 wordt dit eenmalig aangepast.

Geldt deze verlaging voor u?
Voor de eenmalige huurverlaging in 2021 wordt de onderstaande tabel gebruikt. Het maakt niet uit of het om het inkomen van 2019, 2020 of 2021 gaat. 
Het gaat om de huidige huurprijs. 

Type huishouden Inkomen tot inkomensgrens Huurverlaging naar

Eén persoon, betaalt meer dan € 633,25 huur per maand Tot en met € 23.725,00 € 633,25 per maand

Eén persoon, AOW-gerechtigd op 1-1-2021,  
betaalt meer dan € 633,25 huur per maand

Tot en met € 23.650,00 € 633,25 per maand

Meerdere personen 
• Twee personen, betalen meer dan € 633,25 huur per maand 
• Drie of meer personen, betalen meer dan € 678,66 huur per maand 

Tot en met € 32.200,00  
• Twee personen: € 633,25 per maand 
• Drie of meer personen: € 678,66 per maand

Meerdere personen 
• Twee personen, van wie ten minste één AOW-gerechtigd is op 1-1-2021,  
   betalen meer dan € 633,25 huur per maand 
• Drie of meer personen, van wie ten minste één AOW-gerechtigd is op 1-1-2021,    
   betalen meer dan € 678,66 huur per maand

Tot en met  € 32.075,00  
• Twee personen:  € 633,25 per maand 
 
• Drie of meer personen: € 678,66 per maand

Tabel voor eenmalige huurverlaging volgens de Wet eenmalige huurverlaging 2021

De wet geldt alleen voor huurders van sociale huurwoningen, niet voor huurders van een woning in de vrije sector.
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A. Op basis van uw (gezamenlijke)  
inkomen in 2019 en de hoogte van  
uw huur

Op basis van uw (gezamenlijke) inkomen in 2019 en de 
hoogte van uw huur bepaalt de Belastingdienst of u recht 
heeft op deze eenmalige huurverlaging. Wij worden hier-
over geïnformeerd, u hoeft zelf dus niets te doen. 

Wel geldt dat het lagere inkomen ten minste zes maanden 
voorafgaand aan uw verzoek voor huurverlaging moet zijn 
ingegaan. Bijvoorbeeld als gevolg van de coronapandemie. 
Of door een verandering in de samenstelling van uw gezin. 
Denk aan een echtscheiding of wanneer kinderen uit huis 
zijn gegaan. 

Wat gebeurt er als u recht heeft op  
een eenmalige huurverlaging?

Komt u in aanmerking, dan heeft u al bericht van ons 
ontvangen met het voorstel voor de huurverlaging en de 
nieuwe huurprijs. Bent u akkoord, dan gaat de nieuwe huur 
per 1 mei a.s. in. Voor het bepalen van het gezamenlijke 
inkomen telt het inkomen van inwonende kinderen jonger 
dan 27 jaar niet mee. Het inkomen van kinderen van 27 
jaar en ouder dus wel.

Geen brief ontvangen?  
Wel een laag inkomen in 2019?
Het kan voorkomen dat uw inkomen over 2019 niet 
bekend is bij de Belastingdienst. Komt u volgens de tabel 
wel in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging, maar 
heeft u geen brief van ons ontvangen met de nieuwe 
huurprijs? Dan kunt u zelf een verzoek om huurverlaging 
indienen. Hoe u dit doet, leest u bij Zelf huurverlaging 
aanvragen. 

B. Op basis uw (gezamenlijke)  
inkomen in 2020 of 2021 en de  
hoogte van uw huur
Ligt uw huidige (gezamenlijke) inkomen onder de inko-
mensgrens zoals in de tabel staat? En verwacht u op basis 
van uw huidige huurprijs (zie ook tabel) in aanmerking te 
komen voor de eenmalige huurverlaging? Dan kunt u de 
huurverlaging zélf aanvragen bij Habeko. 
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Zelf huurverlaging aanvragen 
Stuur de volgende gegevens naar ons toe. Dit kan per post 
of via e-mail (info@habekowonen.nl, onderwerp Huurver-
laging)

> Een zelf opgestelde verklaring waaruit blijkt uit hoeveel 
personen het huishouden nu bestaat en hoeveel hiervan 
inkomen hebben. Het inkomen van inwonende kinderen 
onder de 27 jaar telt niet mee. Voor het huishouden 
tellen alle personen mee die op het adres staan inge-
schreven. Deze verklaring moet voorzien zijn van een 
handtekening.

> De inkomensgegevens van de laatste zes maanden van 
alle leden van het huishouden met inkomen (niet van 
inwonende kinderen onder 27 jaar). Maak bijvoorbeeld 
kopieën van salarisstroken of uitkeringsspecificaties.  
Voor zzp’ers hebben wij informatie nodig waaruit blijkt 
dat het inkomen gedaald is. Bijvoorbeeld door een 
verklaring van uw boekhouder van het inkomen van de 
afgelopen zes maanden. U kunt hierover altijd even met 
ons overleggen.

> Voor het bepalen van welke grenzen gelden is het  
belangrijk om te weten of er per 1 januari 2021 
gezinsleden waren met recht op AOW. In dat geval 
gelden de normen voor huishoudens met een AOW-er 
(zie tabel).

Nadat wij uw aanvraag met alle gegevens hebben ont-
vangen, maken wij een berekening van het inkomen en 
bepalen of u in aanmerking komt voor huurverlaging. U 
ontvangt altijd binnen drie weken bericht van ons. Komt 
u in aanmerking, dan vermelden wij ook de nieuwe netto 
huurprijs. 

Twee maanden nadat wij uw volledige aanvraag hebben 
ontvangen, gaat de huurverlaging in. Bijvoorbeeld: u doet bij 
ons een aanvraag voor huurverlaging in mei en wij bepalen 
dat u hiervoor in aanmerking komt. Dan betaalt u 2 maan-
den later voor het eerst de nieuwe huur, dus in juli.

Voor de berekening van het inkomen wordt het inkomen 
van de laatste zes maanden omgerekend naar het hele jaar. 

De aanvraag kan het hele jaar door worden gedaan
U kunt de eenmalige huurverlaging aanvragen tot en met 

30 december 2021. Dat betekent ook dat wan-
neer uw inkomen in de loop van 2021 daalt, u nog 
een verzoek om huurverlaging kunt doen. Het is zelfs 
mogelijk om het in bijzondere situaties meerdere keren 
aan te vragen. Bijvoorbeeld: u vormt nu een huishouden 
met drie personen en komt in aanmerking voor de een-
malige huurverlaging. Later in het jaar vertrekt een van de 
bewoners en vormt u een huishouden met twee personen. 
Dan gelden andere inkomens- en huurgrenzen (zie tabel). 
Mogelijk komt u dan nog een keer in aanmerking. U moet 
dit wel zelf aanvragen.
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Huurverlaging voor huurders met inkomensafhankelijke 
huurverhoging en daling van inkomen

Krijgt u Huurtoeslag en verandert uw huur?
Als uw huur verandert, kan dat gevolgen hebben voor de Huurtoeslag. Geef de nieuwe huurprijs en uw gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst.  
Dat kan online via www.toeslagen.nl. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. Lukt het online niet om dit te regelen? Bel dan naar de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis).

Bezwaar maken? Dat kan bij de Huurcommissie 
Wij nemen elke volledige aanvraag voor eenmalige huurverlaging in behandeling en volgen de regels van de Wet eenmalige huurverlaging 2021.  
Ook als uw woning passend is toegewezen, verlagen wij de huur als blijkt dat u daarvoor in aanmerking komt. 
 
Krijgt u van ons bericht dat uw aanvraag is afgewezen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken na ontvangst van ons besluit bezwaar maken. 
Op de website van de Huurcommissie, www.huurcommissie.nl, leest u hoe u dit doet. Gebruik hiervoor ook de formulieren van de Huurcommissie. 
 
Als u binnen negen weken na het indienen van een complete aanvraag voor eenmalige huurverlaging nog geen reactie van ons hebt ontvangen, kunt u ook bezwaar maken. 

Naast de Wet eenmalige huurverlaging 2021 bestaat er nog een regeling voor het aan-
vragen van huurverlaging. Deze is bedoeld voor huishoudens die in 2019 en/of in 2020 een 
inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, terwijl daarna het huishoudinkomen 
is gedaald.

Wanneer komt u in aanmerking?
U komt hier mogelijk voor in aanmerking als u in 2019 en/of in 2020 een inkomens- 
afhankelijke huurverhoging kreeg van 4,1 procent en/of 5,2 procent. En als uw huishoud- 
inkomen daarna is gedaald tot onder € 43.574,00. Bijvoorbeeld omdat iemand uit uw  

huishouden is verhuisd of u minder bent gaan verdienen.  Voldoet u aan de voorwaarden? 
Dan kunt u bij ons verlaging van de huurprijs aanvragen. De huurprijs wordt opnieuw 
berekend: in plaats van de inkomensafhankelijke huurverhoging passen we dan de lagere, 
reguliere huurverhoging van dat jaar toe. Zie onder ‘Zelf huurverlaging aanvragen' welke 
gegevens wij van u nodig hebben.  

Belangrijk om te weten: deze regeling bestaat naast de Wet eenmalige huurverlaging 2021. 
U kunt maar van één regeling gebruikmaken. Bij de berekening van een eventuele huur 
verlaging houden wij wel rekening met wat voor u het gunstigst is.
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Habeko wonen
Dorpsstraat 50
2391 BJ Hazerswoude-Dorp

Telefoon
0172 583 111

E-mail
info@habekowonen.nl

Website
www.habekowonen.nl


