
 
Huurbevriezing en huurverlaging volgens Sociaal Huurakkoord 

 
 
Huurders met een relatief hoge huur en laag inkomen kunnen een korting krijgen op de 

huurverhoging. Wij maken hiervoor gebruik van huurbevriezing en huurverlaging. Die regelingen 

hebben de Woonbond en de woningcorporaties met elkaar afgesproken in het Sociaal Huurakkoord. 

Huurbevriezing betekent dat de huurprijs niet wordt verhoogd (= bevroren). Huurverlaging betekent 

dat de rekenhuur (de huur waarvoor huurtoeslag kan worden aangevraagd) wordt verlaagd naar  

€ 736,14. 

Heeft u recht op huurbevriezing of huurverlaging?  

In onderstaande schema’s kunt u kijken of u recht heeft op huurbevriezing of huurverlaging. U kunt 

hiervoor het schema gebruiken dat past bij uw huishoudgrootte. 

 

 



 

 

• Welke documenten heeft u nodig? 

Bij het bepalen van het inkomen wordt uitgegaan van het geregistreerde inkomen van het 

huishouden dat de Belastingdienst gebruikt. Op de aanslag heet dit het verzamelinkomen. Is uw 

inkomen kort geleden gedaald? Dan kunt u aanvullend gebruik maken van recente salarisstroken 

of uitkeringsgegevens. Voor het bepalen van het aantal personen in uw huishouden is het 

uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) leidend. Dit uittreksel kunt u aanvragen bij uw 

gemeente. 

 



• Huurbevriezing aanvragen, tot wanneer kan dat? 

Volgens het Sociaal Huurakkoord kunt u alleen huurbevriezing aanvragen gedurende de 

bezwaarperiode voor de jaarlijkse huuraanpassing: dus tot 1 juli. Door de ontwikkelingen van het 

Coronavirus wijkt GroenWest hier vanaf. Wanneer uw inkomen gedurende het jaar alsnog daalt, 

kunt u toch nog huurbevriezing aanvragen. Dit kan tot 31 december 2020. Wanneer u dat ná 1 juli 

doet, zetten we de huurprijs terug naar wat u betaalde vóór 1 juli. Deze huurprijs gaat een maand 

nadat we uw aanvraag hebben ontvangen in. 

  

• Huurverlaging aanvragen? 

Huurverlaging kan het gehele jaar worden aangevraagd. Als de aanvraag wordt toegekend, dan 

wordt de huurprijs verlaagd op de 1e van volgende maand nadat u het verzoek heeft aangevraagd. 

 

U kunt huurbevriezing of huurverlaging aanvragen door het formulier dat u op onze website kunt 

vinden in te vullen en op te sturen naar huurverhoging@groenwest.nl. Vergeet daarbij niet om de 

gevraagde bewijsstukken mee te sturen.  
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