
 

Bijlage II: huurbevriezing 
 
Waarom een bevriezing van de huur? 
We vinden het belangrijk dat onze woningen voor iedereen betaalbaar zijn. Om die reden hebben we 
samen met andere woningcorporaties in Nederland én de Woonbond een oplossing bedacht. Huurders die 
teveel huur betalen in verhouding tot hun inkomen, komen in aanmerking voor een bevriezing van de huur. 
Dat betekent dat de huur van de woning hetzelfde blijft.  
 

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking? 
Als u relatief veel huur betaalt in verhouding tot uw huishoudinkomen* of uw pensioen in de afgelopen zes 
maanden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing. U wordt dan uitgesloten van de 
huurverhoging per 1 juli 2020. In onderstaande tabel kunt u zien of u in aanmerking komt voor 
huurbevriezing: 
 

Grootte 
huishouden 

Huurbevriezing mogelijk… 

1 persoon 

• …als uw huishoudinkomen lager is dan €15.500 en uw kale huurprijs (per 1 juli) 
hoger is dan €619,01. 

• .. als uw huishoudinkomen tussen €15.500 en €27.000 ligt en uw kale huurprijs 
(per 1 juli) hoger is dan €737,14 

2 personen 

• … als uw gezamenlijk huishoudinkomen lager is dan €26.500 en uw kale huurprijs 
(per 1 juli) hoger is dan €619,01 

• .. als uw gezamenlijk huishoudinkomen tussen €26.500 en €37.000 ligt en uw kale 
huurprijs (per 1 juli) hoger is dan €737,14 

3 of meer 
personen 

• … als uw gezamenlijk huishoudinkomen lager is dan €33.500 en uw kale huurprijs 
(per 1 juli) hoger is dan €663,40 

• .. als uw gezamenlijk huishoudinkomen tussen €33.500 en €43.500 ligt en uw kale 
huurprijs (per 1 juli) hoger is dan €737,14 

* Het huishoudinkomen is het verzamelinkomen van uzelf en eventuele medebewoners van 18 jaar of 
ouder (met uitzondering van inwonende kinderen). 
 

Heeft u zonnepanelen? 
Als er op uw verzoek zonnepanelen zijn geplaatst op de woning die u huurt, dan houden we de kale 
huurprijs exclusief het bedrag voor zonnepanelen aan als toetshuur voor huurbevriezing. 
 

Gaat u bijna met pensioen?  
Gaat u binnenkort met pensioen en daalt uw inkomen als gevolg hiervan tot onder één van 
bovengenoemde bedragen? Dan komt u wellicht ook in aanmerking voor bevriezing van uw huur.  
 

Hoe kunt u huurbevriezing aanvragen? 
Komt u in aanmerking voor een bevriezing van de huur of wilt u dat we dit voor u bekijken? Lever dan het 
volgende bij ons aan: 
 

• Stuur ons een kopie of scan van de meest recente inkomensverklaring (2018 of 2019), zodat wij 
weten wat het gezamenlijk inkomen is van u en uw medehuurder/partner.  
Het inkomen van inwonende kinderen hoeft u niet op te geven. De inkomensverklaring kunt u 
downloaden op mijnbelastingdienst.nl of opvragen via telefoonnummer (0800) 0543. Wijkt het 
inkomen op de inkomensverklaring af van het geschatte inkomen 2020? Toon dan uw actuele 
inkomen aan met de drie meest recente salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties. 
 

• Geef aan ons door hoeveel personen op uw woonadres wonen. Wij hebben met de gemeente 
Gemert-Bakel de afspraak gemaakt dat zij voor ons toetsen of het aantal personen woonachtig op 
uw adres, klopt. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden. Uiteraard gaan zowel de gemeente 
als wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Meer informatie hierover leest u in onze 
privacystatements. Het privacystatement van de gemeente Gemert-Bakel vindt u op de website 
van de gemeente en het privacystatement van ons vindt u op onze website.   

 
Stuur bovenstaande informatie naar info@goedwonengemert.nl. We bekijken dan voor u of in aanmerking 
komt voor huurbevriezing en nemen vervolgens contact met u op om een afspraak te maken. 
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