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1. Wat is de wet eenmalige huurverlaging? 
In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. In deze wet 
staat dat huishoudens in een sociale huurwoning een eenmalige huurverlaging krijgen, als ze te 
duur wonen. Bij vraag drie ziet u om welke inkomens het gaat. U krijgt alleen huurverlaging als uw 
huur te hoog is.  
 

2. Welke huurprijs wordt verlaagd? 
De kale huurprijs wordt verlaagd. Dit is de huurprijs zonder eventuele servicekosten. 
 

3. Welke huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging? 
  

Type huishouden Inkomen tot 
inkomensgrens Huurverlaging naar 

Één persoon Tot en met 23.725 euro 633,25 euro 

Één persoon, AOW-gerechtigd 
op 1-1-2021 Tot en met 23.650 euro 633,25 euro 

Meerdere personen Tot en met 32.200 euro 
Twee personen: 633,25 euro 
Drie of meer personen: 678,66 
euro 

Meerdere personen, van wie 
ten minste één AOW-
gerechtigd 
is op 1-1-2021 

Tot en met 32.075 euro 
Twee personen: 633,25 euro 
Drie of meer personen: 678,66 
euro 

 

4. Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen? 
Als u met uw huishoudinkomen 2019 onder de inkomensgrens zat, dan hoeft u de huurverlaging 
niet zelf aan te vragen. Mooiland stuurt u een voorstel tot huurverlaging toe. 
 
Het kan zijn dat uw huishoudinkomen in 2020 is gedaald onder de inkomensgrens. Als dit al 
minstens 6 maanden zo is, dan kunt u zelf een huurverlaging aanvragen. Bij vraag 5 ziet u hoe u 
dit kunt doen.  
 

5. Welke gegevens moet ik aanleveren bij een verzoek voor huurverlaging? 
U moet kunnen aantonen dat uw huishoudinkomen na 2019 minstens 6 maanden vóór de aanvraag 
onder de inkomensgrens lag. Dus als u nu een aanvraag doet, moet uw inkomen minimaal van 
augustus 2020 tot februari 2021 onder de inkomensgrens liggen. De inkomensgrens is dan de helft 
van bij vraag 3 genoemde bedragen. U kunt dit aantonen door salarisstroken, 
uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder aan ons te sturen. 
 
Het is hierbij belangrijk dat u ons laat weten welke personen (met welke geboortedata) er tot uw 
huishouden (ingeschreven op uw adres) behoren. Voor alle personen (behalve kinderen onder de 
27 jaar) moet u de inkomensgegevens aanleveren. 
 
U kunt uw aanvraag met de gegevens mailen naar info@mooiland.nl t.a.v. afdeling Huurzaken 
of via post sturen naar: 
 
Mooiland  
Afdeling Huurzaken 
Postbus 140 
5360 AC Grave 
 

6. Wanneer krijg ik de huurverlaging? 
Als u met uw huishoudinkomen 2019 onder de inkomensgrens zat, dan krijgt u uiterlijk 31 maart 
2021 een brief van Mooiland. Hierin doen wij het voorstel tot huurverlaging. De huurverlaging gaat 
dan in vanaf 1 mei 2021. 
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Als u zelf een verzoek heeft gedaan voor huurverlaging, kijken wij of alle gegevens compleet zijn 
aangeleverd. Is dit het geval? Dan ontvangt u binnen 3 weken bericht of u in aanmerking komt 
voor huurverlaging. Als dit zo is,  dan gaat uw huurverlaging in op de eerste dag van de tweede 
maand na de datum van het voorstel. Bijvoorbeeld: ontvangt u van ons op 12 maart bericht dat u 
een huurverlaging krijgt? Dan gaat uw huurverlaging dus op 1 mei in.  
 
 

7. Wat als ik het niet eens ben met de voorgestelde huurverlaging of de afwijzing 
van mijn verzoek tot huurverlaging? 

Neem dan altijd contact op met de behandelaar van uw verzoek. U vindt de contactgegevens in de 
brief of email.  Komt u er samen niet uit dan kunt u de Huurcommissie vragen om een uitspraak te 
doen. Zie voor meer informatie www.huurcommissie.nl. 
 

8. Tot wanneer kan ik een huurverlaging aanvragen? 
U kunt tot en met 31 december 2021 een huurverlaging aanvragen. 
 
 

9. Wat als ik vanaf 1 mei 2021 geen huurverlaging heb ontvangen, maar ik wel 
denk in aanmerking te komen voor een huurverlaging? 

Neemt u dan contact met ons op. We bekijken dan samen of u in aanmerking komt en welke 
stappen we moeten nemen. 

 

10. Krijg ik na de huurverlaging vanaf 1 mei 2021 ook nog een huurverhoging per 1 
juli 2021? 

Nee, als u een huurverlaging heeft gehad op 1 mei 2021, dan krijgt u geen huurverhoging per 1 
juli 2021. 

 

11. Krijg ik na de huurverlaging per 1 mei 2021 wel nog een huurverhoging per 1 
juli 2022? 

Ja. De wet is alleen geldig in 2021. 
 

12. Ik heb een vrije sector woning, kom ik dan ook in aanmerking voor 
huurverlaging? 

Nee, als u een vrije sector woning huurt, dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige 
huurverlaging. Verwijzen naar maatwerk huurbeleid? 
 

13. Hoe weet Mooiland wat mijn inkomen 2019 en huishoudtype is? 
We kijken welke huishoudens een huur hebben boven de € 633,25. Bij de Belastingdienst vragen 
we dan op of het huishoudinkomen boven of onder de inkomensgrens ligt. De Belastingdienst geeft 
dit per adres aan Mooiland door. Wij krijgen dus niet uw exacte inkomen door. Komt u in 
aanmerking voor huurverlaging, dan ontvangt u van ons een voorstel.  
 

14. Moet ik de wijziging doorgeven aan de Belastingdienst? 
Hebben wij u zelf een voorstel gedaan voor huurverlaging? Dan geeft Mooiland de verlaging van uw 
huurprijs door aan de Belastingdienst.  
 
Heeft u zelf een verzoek tot huurverlaging gedaan? Dan moet u de wijziging zelf doorgeven aan de 
Belastingdienst.  
 

15. Gaat mijn huurtoeslag door deze verlaging naar beneden? 
Door de nieuwe huurprijs kan de hoogte van uw huurtoeslag veranderen. We willen voorkomen dat 
u achteraf geld moet terugbetalen, doordat u te veel huurtoeslag heeft ontvangen. Daarom geven 
wij uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Controleert u zelf na 1 mei 2021 of uw 
gegevens juist zijn aangepast door de Belastingdienst? Dit kunt u doen via www.mijntoeslagen.nl. 
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16. Ga ik er financieel nog wel op vooruit als mijn huurtoeslag naar beneden gaat? 

Ja! U krijgt nu van iedere euro huur een deel huurtoeslag en de rest betaalt u zelf. Door de 
huurverlaging krijgt u minder huurtoeslag, maar het deel van de huur dat u zelf betaalde is ook 
lager geworden. Een lagere huur is daardoor altijd voordeliger voor u. 
 

17. Ik heb in 2020 ook een te hoge huur gehad. Kan ik over 2020 ook de te veel 
betaalde huur terugkrijgen? 

Nee, de wet gaat alleen over 2021. De hoogte van de huur van de jaren voor 2021 vallen buiten 
deze wet. 


