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Huurverhoging 
 
Waarom huurverhoging bij woningverbetering? 

Het duurzaam maken van al onze woningen is een flinke klus. Die klus kost ons heel veel 
geld. Wij vragen u daarom hier ook een bijdrage aan te leveren, in de vorm van 
huurverhoging. Na het verduurzamen van uw woning bespaart u geld. Aedes (de 
landelijke vereniging voor woningcorporaties) en de Woonbond (de landelijke vereniging 
voor huurders) rekenden uit hoeveel u daarmee gemiddeld precies bespaart. Op basis 
daarvan wordt de hoogte van de huurverhoging bepaald. Het doel is dat de meeste 
bewoners er uiteindelijk allemaal financieel iets op vooruitgaan.  
De overkoepelende huurdersorganisatie Alliantie van Mooiland heeft ingestemd met het 
gebruik van de vergoedingentabel. 

 
Hoe hoog is het bedrag van de huurverhoging? 

Met behulp van een vergoedingentabel kijken we wat een redelijke verhoging is voor 
bewoners. Deze tabel hebben we opgedeeld in drie type woningen: woningen tot 70 m2, 
woningen tussen 70 t/m 90 m2 en woningen groter dan 90 m2. De huurverhoging is ook 
afhankelijk van hoeveel stappen je vooruitgaat in het energielabel. Bekijk de info 
“huurverhoging bij woningverbetering”.  
 

 Wat is de vergoedingentabel? 
De vergoedingentabel berekent wat woningcorporaties aan huurverhoging kunnen 
vragen voor verduurzamingsmaatregelen. Aedes (de landelijke vereniging voor 
woningcorporaties: www.aedes.nl) en de Woonbond (de landelijke vereniging voor 
huurders: www.woonbond.nl) maakten deze tabel samen. Zij keken daarbij onder 
andere naar hoeveel bewoners gemiddeld gaan besparen nadat hun woning 
verduurzaamd is. De energierekening wordt namelijk lager.  
 
De vergoedingentabel gaat uit van het onderzoek van onderzoeksbureau Companen naar 
energiebesparingen en van de gemiddelde gasprijzen voor 2020 (eind 2019 is deze 
gepubliceerd).  De bedragen in de vergoedingentabel hebben alleen betrekking op de 
gasprijzen. De zonnepanelen leveren natuurlijk ook energie op. Deze besparingen zijn 
niet meegenomen in de vergoedingentabel. Bekijk het voorbeeld in deze vragenlijst bij 
‘besparing energiekosten’.  
 
De vergoedingentabel wordt ieder jaar op 1 juli opnieuw berekend, op basis van de 
cijfers van ACM (Autoriteit Consument & Markt). 
 
Begin 2021 is de labelmethodiek aangepast naar NTA8800. Daarom heeft Companen 
opnieuw onderzoek gedaan naar de besparingen. De bedragen uit de tabel zijn naar 
aanleiding van dit onderzoek aangepast. Ook zijn de ontwikkelingen in de gasprijzen tot 
begin 2021 meegenomen. De stijging van de gasprijzen eind 2021 zijn niet meegenomen 
in de tabel. 
 

Is er een voorbeeld hoe een bedrag aan huurverhoging wordt berekend? 
Bekijk de info “huurverhoging bij woningverbetering”.  
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Bijvoorbeeld: U woont in een woning van 80 m2. Uw woning heeft een energielabel D. 
We gaan uw woning verduurzamen, waardoor uw woning naar energielabel A gaat. 
Volgens de vergoedingentabel bespaart u daarmee minimaal €25,00 per maand. U krijgt 
een huurverhoging van €25,00 per maand. Uw woonlasten stijgen hierdoor dus niet. 
Daarnaast leveren de zonnepanelen energie. Deze positieve effecten worden in de tabel 
niet meegerekend. Uw besparing is dus waarschijnlijk hoger.  
 

Ik heb het dak zelf geïsoleerd. Moet ik dan toch het volledige bedrag aan 
huurverhoging betalen? 

Is uw dak goedgekeurd door Mooiland? Dan bespreken we met u een maatwerk 
oplossing. Dit geldt ook voor andere zelf aangebrachte energiemaatregelen. Zoals 
muurisolatie en zonnepanelen. 

 
Wanneer gaat de huurverhoging in? 

De huurverhoging gaat in nadat uw woning wordt opgeleverd en de werkzaamheden zijn 
afgerond. U ontvangt een brief over de ingangsdatum. 

 
Wat als ik de huurverhoging weiger? 

Het project gaat pas door als 70% van de bewoners hiermee akkoord is. Volgens de wet 
is dan iedereen verplicht om mee te werken. Ook de bewoners die niet of nee hebben 
gestemd. Zodra u akkoord gaat met het projectvoorstel, gaat u ook akkoord met de 
projectvoorwaarden, inclusief de huurverhoging. 

 
Wat als ik het niet eens ben met de huurverhoging? 

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, vragen wij u om eerst met ons in gesprek 
te gaan. Wij kunnen u dan uitleg geven over de huurverhoging en de energiebesparing. 
Meer informatie vindt u in het projectvoorstel.  
 

Mijn inkomen (meerpersoonshuishouden) is hoger dan € 45.014,00. Ik betaal al de 
wettelijk toegestane maximale huur. Krijg ik dan ook huurverhoging volgens de 
vergoedingentabel? 

Ligt uw wettelijk maximale huur onder de € 763,47 (huurliberalisatiegrens)? Dan krijgt u 
alleen een huurverhoging als u nog niet de wettelijk maximale huur betaalt. De 
huurverhoging gaat in dit geval nooit over de wettelijk maximale huur van uw woning 
heen. 
 
Ligt uw wettelijk maximale huur boven de € 763,47 (huurliberalisatiegrens)? U woont 
dan in een niet sociale huurwoning. Dan wordt uw netto huur verhoogd volgens de 
vergoedingentabel.  

 
De wettelijk maximale huur wordt jaarlijks bepaald door het ministerie van BZK. Omdat 
dit jaarlijks wordt vastgesteld, kan de huur tijdens die jaarlijkse huuraanpassing (op 1 juli 
van ieder jaar) wel hoger worden. 

 
In 2022 is het maximale inkomen voor sociale huur: 
- Voor eenpersoonshuishoudens: € 40.766,00 
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- Voor meerpersoonshuishoudens:  € 45.014,00 
 
 

Voorbeelden: 
U betaalt € 650,00 netto huur en de wettelijke maximale huur van uw woning is € 650,00. 
U krijgt geen huurverhoging. 
U betaalt € 620,00 netto huur en de wettelijke maximale huur van uw woning is € 650,00. 
U krijgt wel een huurverhoging volgens de vergoedingentabel.  
 
U betaalt € 760,00 netto huur en de wettelijke maximale huur van uw woning is € 800,00. 
Uw huur valt buiten de sociale huursector en daarom krijgt u een huurverhoging volgens 
de vergoedingentabel. 
U betaalt € 800,00 netto huur en de wettelijke maximale huur van uw woning is € 800,00. 
Uw huur valt buiten de sociale huursector en daarom krijgt u een huurverhoging volgens 
de vergoedingentabel. 

 
Mijn inkomen (meerpersoonshuishouden) is lager dan € 45.014,00. Ik betaal al de 
streefhuur (zie bij algemene termen uitleg streefhuur). Krijg ik dan ook huurverhoging? 

Ja, u krijgt een directe huurverhoging volgens de vergoedingentabel. Alleen de 
huurliberalisatiegrens van € 763,47 in 2022 is hier een uitzondering op. Als uw netto 
huur over deze grens gaat, dan wordt uw huur niet verder verhoogd dan tot de grens van 
€ 763,47. 
 
Voorbeelden:  
Uw inkomen is € 30.000 per jaar en uw netto huur is € 580,00. Ook de streefhuur is € 
580,00. Uw woning is 80 m². Voor de verduurzaming van uw woning (van label D naar 
label A) vragen wij, volgens de vergoedingentabel, € 25,00 per maand. Uw nieuwe netto 
huur wordt dan € 605,00. 
 
Uw inkomen is € 30.000 per jaar en uw netto huur is € 763,47. Ook de streefhuur is € 
763,47. Uw woning is 110 m². Voor de verduurzaming van uw woning (van label D naar 
label A) vragen wij, volgens de vergoedingentabel, € 25,00 per maand. Uw netto huur is 
echter al gelijk aan de grens voor sociale huur van € 763,47, daarom wordt uw netto huur 
niet verder verhoogd. 

 
Mijn inkomen is lager dan € 45.014,00 (prijspeil 2022). Ik betaal bijna de streefhuur. 
Gaat mijn nieuwe huur dan over de streefhuur heen? 

Ja, uw directe huurverhoging kan over de streefhuur van uw woning heen gaan. De 
directe huurverhoging houdt namelijk geen rekening met de streefhuur bij de 
woningverbetering. De enige grens die wel zorgt dat de huur niet verder stijgt is de grens 
van € 763,47 (huurliberalisatiegrens). Daar mag uw netto huur niet overheen gaan door 
de huurverhoging bij de woningverbetering. 
 
Voorbeeld:  
Uw inkomen is € 30.000 per jaar en uw huur is € 570,00. De streefhuur is € 580,00. U 
woning is  80 m². Voor de verduurzaming van uw woning (van label D naar label A) 
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vragen wij, volgens de vergoedingentabel € 25,00 per maand. Uw nieuwe netto huur 
wordt dan € 595,00. Uw streefhuur wordt dan ook verhoogd naar € 595,00. 
 

Gaat de streefhuur omhoog na de woningverbetering?  
Het kan zijn dat uw streefhuur na de woningverbetering omhoog gaat. Dit ligt aan uw 
huurniveau, de streefhuur en de uitgevoerde woningverbetering. Dit is per woning 
verschillend. Kijk voor meer informatie in uw projectvoorstel. 

 
 

Besparing energiekosten 
 
Wat is de besparing per maand op energiekosten door de isolerende maatregelen? 

Door de isolerende maatregelen krijgt u minder energiekosten. Hoeveel u precies 
bespaart, is verschillend per type huishouden en woning. De vergoedingentabel gaat uit 
van het gemiddelde van de besparing. Tegenover iedere euro die u betaalt voor de 
isolerende maatregelen staat ook een besparing van een euro. De besparing door de 
zonnepanelen is daar niet bij meegeteld (omdat het hierbij gaat om de opwekking van 
elektriciteit). 

 
Voorbeeld: 
Stel u woont in een woning van 80 m². Het huidige energielabel van uw woning is een D. 
Door de energiemaatregelen (en door de zonnepanelen) gaat uw woning naar 
energielabel A. U betaalt dan een maandelijkse huurverhoging van € 25.  
Zonder zonnepanelen is uw nieuwe label een B en de maandelijkse huurverhoging bij een 
B-label is € 17,00. En dit bespaart u ook meteen op uw gasverbruik.  
Het verschil van (€25,00-€17,00=) € 8,00 is uw bijdrage voor de zonnepanelen. Mooiland 
plaatst gemiddeld 10 zonnepanelen, die wekken gemiddeld voor € 40,00 per maand aan 
stroom op. De zonnepanelen brengen in dit geval dus (€40,00-€8,00=) €32,00 gemiddeld 
per maand meer op dan u betaalt.  
 
In totaal betaalt u in het voorbeeld €25 en bespaart u (€17,00+€40,00=) €57,00 
gemiddeld per maand. Onder de streep is de besparing gemiddeld €32,00 per maand.  
 

Ik heb al een lage energierekening. Dan bespaar ik toch minder? 
Om dit uit te leggen is het goed om te weten wat gemiddeld in Nederland verbruikt  
wordt. In 2021 gaat gemiddeld per huishouden 61% op aan gas en 37% aan elektra. 
De gemiddelde energierekening is € 1.6100 per jaar. Dat is € 134,00 per maand. Gas is 
nog steeds duurder dan stroom. 

 
Als u een lagere energierekening heeft, kan dat verschillende oorzaken hebben. De 
woning is al voldoende geïsoleerd, u woont alleen, u zet de verwarming laag of u 
gebruikt weinig apparaten. Dan kunt u alsnog besparen. Wij brengen isolerende 
maatregelen aan, zodat u nog minder gas gaat gebruiken. En u krijgt zonnepanelen. Als u 
weinig elektra verbruikt, dan kan het zijn dat u geen elektra meer hoeft te kopen. U heeft 
dan alleen de vaste kosten van de elektra. Dat is een vast bedrag per maand wat u 
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betaalt aan de energiemaatschappij voor andere kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
administratiekosten. 

 
Mooiland hanteert voor iedereen een huurverhoging die voldoet aan de 
vergoedingentabel, die Aedes en de Woonbond hebben goedgekeurd. 

 
 

Zonnepanelen 
 
Moet de huurder ook nog apart betalen voor zonnepanelen? 

Wij vragen geen aparte vergoeding voor zonnepanelen bij woningverbeteringsprojecten. 
Wel wordt het energielabel van de woning hoger. In dit energielabel zitten de 
zonnepanelen verwerkt. Dit is een klein bedrag, één energielabelstap. De besparing door 
de zonnepanelen is veel groter. Dit leggen we uit in het voorbeeld hieronder. 
 
Voorbeeld: 
Stel u woont in een woning van 80 m². Het huidige energielabel van uw woning is een D. 
Door de energiemaatregelen (inclusief de zonnepanelen) gaat uw woning naar 
energielabel A+. U betaalt dan een maandelijkse huurverhoging van € 27,00.  
Zonder zonnepanelen is uw nieuwe energielabel een A en de maandelijkse huurverhoging 
bij een A-label is € 25,00. En dit bespaart u ook meteen op uw gasverbruik. Het verschil 
van (€27,00-€25,00=) € 2,00 is uw de bijdrage voor de zonnepanelen. Mooiland plaatst 
gemiddeld 10 zonnepanelen, die wekken gemiddeld voor € 40,00 per maand aan stroom 
op. De zonnepanelen brengen in dit geval dus (€40,00-€2,00=) €38,00 gemiddeld per 
maand meer op dan u betaalt. In totaal betaalt u in het voorbeeld €27,00 en bespaart u 
(€25,00+€40,00=) €65,00. Onder de streep bespaart u gemiddeld €38,00 per maand. Zie 
hiervoor ook de vraag hieronder. 
 

 
 

Hoeveel elektra wekken de zonnepanelen op? 
Gemiddeld plaatst Mooiland 10 zonnepanelen per woning. De opbrengst per paneel is 
gemiddeld € 4,- per paneel per maand. Bij 10 panelen is dat gemiddeld € 40,- per maand. 
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In de winter is de opbrengst per paneel lager dan in de zomer. Heeft u minder panelen? 
Dan blijft de opwekking gemiddeld € 4,- per paneel per maand.  
 

Wat is de invloed van wijzigingen in de salderingsmethode in 2023?  
Om dit te beantwoorden leggen we u eerst uit wat salderen is. Salderen betekent dat de   
opgewekte kWh per jaar verrekend wordt met uw verbruikte kWh per jaar. Dit is beter  
uit te leggen met voorbeelden. 
 
Voorbeeld 1: 
Stel u wekt 1840 kWh elektra op en u verbruikt 2000 kWh elektra, dan betaalt u nog het 
verschil van 160 kWh elektra. Als uw energiekosten per kWh € 0,21 zijn, dan betaalt u € 
33,60 aan variabele kosten voor uw elektra per jaar.  
Voorbeeld 2: Stel u wekt 1840 kWh elektra op en u verbruikt 1800 kWh elektra, dan krijgt 
u het verschil van 40 kWh elektra  terug. Dit is in de meeste gevallen alleen tegen een 
lagere prijs van gemiddeld € 0,08. U krijgt dus € 3,20. 
De prijs van de kWh is per energiebedrijf verschillend. 
 
Wat gaat er veranderen in 2023? 
Elk jaar saldeert u 9% minder tot aan 2031. In 2031 kunt u niet meer salderen. Deze 
regeling is nog niet definitief. We informeren u zodra de regeling wèl definitief is. 
 
Uw directe verbruik is belangrijk. Dit is de hoeveelheid elektra die u opwekt en direct 
verbruikt. Bijvoorbeeld door de wasmachine overdag aan te zetten in plaats van ’s 
avonds of ’s nachts. 

 
Wat betekent dat in 2031? 
Er is nog steeds een besparing. De opgewekte kWh die u opwekt en direct verbruikt is de 
eerste besparing. Direct verbruik betekent het overdag gebruiken van bijvoorbeeld de 
wasmachine/droger/afwasmachine en andere elektrische apparaten. Dit geldt al vanaf 
2023. De tweede besparing is dat u een vergoeding krijgt van de energieleverancier voor 
het overschot aan elektriciteit dat u heeft in de zomer. Helaas betaalt u in de winter dan 
wel het volledige tarief (terwijl dit nu nog wordt weggestreept tegen het overschot aan 
elektra in de zomer). Onder de streep bespaart u met zonne-energie ook na 2031 op uw 
elektriciteitskosten, maar helaas wel wat minder dan voor 2030. 

 
Moeten mijn zonnepanelen worden schoongemaakt om voldoende zonne-energie op 
te wekken? 

De zonnepanelen hoeven niet schoongemaakt te worden. Uit onderzoek blijkt dat een 
regenbui de zonnepanelen al voldoende schoon maakt. Regenwater heeft geen kalk en is 
ideaal als schoonmaakwater. U mag zelf ook geen zonnepanelen schoonmaken. Als de 
zonnepanelen toch zwaar vervuild zijn, door bijvoorbeeld reigers, dan kunt u Mooiland 
bellen om dit door te geven.  

 
Mijn zonnepanelen wekken minder elektra op dan die van mijn buren. Hoe kan dat? 

Het kan zijn dat op sommige daken er minder energie wordt opgewekt. Dat kan 
bijvoorbeeld liggen aan de grootte van het dak, de ligging van het dak of aan schaduw 
van bomen of gebouwen. Helaas kunnen wij hier niets aan doen. 
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Wat als elektriciteit niet teruggeleverd kan worden aan het net? 
Bij zonnig weer wekken zonnepanelen veel elektriciteit op. Vaak meer dan op dat moment in 
huis wordt verbruikt. De niet-verbruikte stroom wordt teruggeleverd aan het energienet. Als 
er relatief veel zonnepanelen in uw buurt zijn, kan dit leiden tot zogenoemde “files” op het 
elektriciteitsnet. Het kan dan voorkomen dat zonnepanelen tijdelijk geen energie kunnen 
terugleveren. 
Wat gebeurt er dan? 

- De omvormer schakelt uit. Als het te druk wordt op het net, kan niet alle stroom 
goed verwerkt worden. De spanning gaat omhoog. Als deze te hoog is, schakelt een 
omvormer van zonnepanelen  zich uit of gaat in storing. De omvormers zijn zo 
ingesteld dat ze automatisch uit voorzorg boven een bepaalde spanning uitvallen. Dit 
is wettelijk geregeld en staat beschreven in de normen waar een omvormer aan 
moet voldoen. 

- Ligt de oorzaak in uw eigen installatie? Zie hiervoor uw instructie van de 
zonnepanelen. Neem dan contact op met Mooiland.  

 

Huurtoeslag 
 
Krijg ik ook huurtoeslag over deze huurverhoging? 

Als u in aanmerking komt voor huurtoeslag, dan is het mogelijk dat u ook een deel 
huurtoeslag krijgt over de huurverhoging. Zie hiervoor de website van de belastingdienst. 
 
 

Wat als de totale huur over de huurtoeslaggrens gaat? 
Als u nu al huurtoeslag heeft, dan houdt u dat ook. Het kan wel zo zijn dat u voor een 
deel van de huurverhoging (deel dat boven de wettelijke grens uitkomt) geen 
huurtoeslag ontvangt. Voor meer informatie en een berekening van uw huurtoeslag 
verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst. 

 
Voorbeeld:  
Stel uw netto huur is € 615,00 en de nieuwe netto huur is € 638,00 terwijl de grens voor 
huurtoeslag €633,25 is (in 2021, ongewijzigd voor 2022). Als u recht heeft op huurtoeslag 
dan heeft u dat tot en met € 633,25. Voor de € 4,75 die u boven de grens uitkomt, hebben 
alleen uitzonderingsgroepen recht op huurtoeslag. Of u daartoe behoort kunt u lezen op 
de website van de belastingdienst. 
 
 

Jaarlijkse huurverhoging 
 
Wat gebeurt er met de jaarlijkse huurverhoging? 

De jaarlijkse huurverhoging blijft. Op die manier willen we ervoor zorgen dat woningen in 
dezelfde wijk of hetzelfde complex in stapjes naar dezelfde huurprijs groeien. De 
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jaarlijkse huurverhoging is afhankelijk van hoeveel de netto huur verschilt van de 
streefhuur. 
 
Kijk hier naar de meest gestelde vragen over de jaarlijkse huurverhoging 
 

Geeft Mooiland de huurverhoging door aan de belastingdienst?  
Aan het einde van het jaar geeft Mooiland de nieuwe huurprijs door aan de 
belastingdienst. De belastingdienst verwerkt dit. Als de bewoner het zelf doorgeeft, 
wordt de huurverhoging direct verwerkt en dus ook de huurtoeslag direct toegepast. 
Wij adviseren u de huurverhoging zelf door te geven aan de belastingdienst. Dan wordt 
de huurtoeslag direct toegepast. 
 

 

Betaling huurverhoging 
 
Ik betaal mijn huur via automatische incasso. Moet ik iets doen?  

Nee, wij passen het bedrag voor u aan op het moment dat de huurverhoging ingaat. 
 

Ik heb een periodieke overschrijving via mijn eigen bank, moet ik deze aanpassen?  
Ja, geef het nieuwe bedrag door aan uw bank. U kunt dit ook zelf aanpassen wanneer u 
de huur overmaakt. Vermeld wel het juiste betalingskenmerk, dat is uw klantnummer. 
Deze begint met een K. 
 

Mijn huur wordt betaald door een andere instantie, moet ik nog wat regelen? 
Wanneer een andere instantie uw financiën regelt, kunt u niet over uw uitgaven 
beslissen. De andere instantie regelt dan ook de betaling van de huurprijs. Deze instantie 
moet akkoord gaan met het voorstel van de renovatie. De bewonersbegeleider van de 
aannemer neemt hiervoor contact op met de instantie. Dit kunnen wij alleen doen als de 
instantie bij ons bekend is.  
 
Wij vragen u wel om de nieuwe huurprijs door te geven aan de instantie, voordat de 
huurverhoging ingaat. 

 
 

Algemene termen 
 
Waar is het aantal m2 woonoppervlak op gebaseerd?  

Op de ruimtes waar u woont, van muur tot muur van de vertrekken met een duidelijke 
woonfunctie. We noemen dit gebruiksoppervlakte. Wij meten deze op volgens NEN 
2580. De bergruimten, vlieringen (niet beloopbaar, hoogte vloer tot nok onder 1,50 
meter) en balkons vallen hier niet onder.   
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Wat is een energielabel? 
Het energielabel (vanaf 1-1-2021 gebaseerd op de NTA8800) is het label dat aan elke 
woning in Nederland hangt en aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Om vast te 
stellen wat het energielabel is, wordt gekeken naar verschillende factoren van een 
woning. De energielabels lopen van A++ tot en met G. Hierbij omschrijft het label A++ 
een zeer zuinige woning en het label G de minst zuinige woning.  
 

Wat is de streefhuur?  
De streefhuur is de huur die wij vinden passen bij een woning op basis van kwaliteit en 
betaalbaarheid. De streefhuur is een percentage van de maximale huur. Dit percentage is 
afhankelijk van het gebied waar de woning staat.  
Wij stellen de streefhuur van een woning vast door te kijken naar:  
• De kwaliteit van de woning  
• Betaalbaarheid  
• Beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor mensen met een inkomen 
tot en met € 45.014,00 voor meerpersoonshuishoudens en € 40.766,00 voor 
eenpersoonshuishoudens. 
• Beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor mensen met recht op 
huurtoeslag. We zorgen ervoor dat we minimaal 80% van de woningen die vrijkomen aan 
deze doelgroep toewijzen. 

 
We vragen de streefhuur voor woningen die (op)nieuw in de verhuur komen. De 
streefhuur stellen we jaarlijks vast. De streefhuur kan namelijk veranderen door inflatie, 
verduurzaming van uw woning, of als uw WOZ-waarde bijvoorbeeld verandert.  

 
Waarom streefhuren? 
Dit hebben we gedaan op basis van nieuw huurbeleid in 2017. Dit was nodig vanwege de 
overheidsmaatregel ‘passend toewijzen’. Bij woningen die (op)nieuw in de verhuur 
komen, vragen we nooit meer dan de streefhuur. Hierdoor zorgen we ervoor dat we 
voldoende woningen kunnen toewijzen aan mensen met een inkomen tot en met € 
45.014,00 voor meerpersoonshuishoudens en € 40.766,00 voor 
eenpersoonshuishoudens. En dat we minimaal 80% van de woningen die vrijkomen 
kunnen toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag.  
 

Wat is de huurliberalisatiegrens? 
De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in 
de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk 
aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Was 
de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning. De 
huurliberalisatiegrens voor 2022 is € 763,47. 


