
 

 

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL 

 

Wat verandert er voor huurders in 2019 

Een hogere liberalisatiegrens. Geïndexeerde grenzen voor de toewijzing van sociale 

huurwoningen en de huurtoeslag. Hogere kosten voor energie. In 2019 verandert er weer 

veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden. 

Wat kost een sociale huurwoning? 

Verhuist u in 2019 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet 

hoger zijn dan € 720,42. Dit is de nieuwe ‘liberalisatiegrens’. Voor het eerst in vijf jaar is deze 

grens omhooggegaan. 

Heeft u een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en gaat u in 2019 bij een 

woningcorporatie huren? Dan zal de huur van uw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger 

zijn dan € 607,46 (een- en tweepersoonshuishouden) of € 651,03 (grotere huishoudens). Dat 

komt omdat corporaties ook in 2019 'passend' moeten toewijzen. Minstens 95% van de 

woningen die zij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur 

hebben onder deze ´aftoppingsgrenzen´. Een hogere huur mag alleen in 

uitzonderingsgevallen.  

Met welk inkomen kunt u een sociale huurwoning krijgen? 

Met een jaarinkomen dat lager is dan € 38.035,- maakt u het meeste kans. Als u iets meer 

verdient maakt u ook nog kans, maar als uw inkomen hoger is dan € 42.436,- kunt u alleen 

bij uitzondering sociaal huren. Bijvoorbeeld als u moet verhuizen vanwege sloop van uw 

woning, of als u vanwege een beperking moeilijk aan geschikte woonruimte komt. In 2019 

moeten woningcorporaties zich aan de volgende regels houden: 

• Minimaal 80% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot  € 720,42 moet 

worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tot € 38.035. 

• Maximaal 10% van de woningen met een huurprijs tot € 720,42 mag worden 

toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen € 38.035 en € 42.436. 

• Voor de resterende 10% van de woningen geldt geen inkomensgrens. Maar 

corporaties moeten bij het toewijzen van deze woningen wel de voorrangsregels uit 

de plaatselijke huisvestingsverordening in acht nemen. Wat dat voor regels zijn 

verschilt per gemeente. Verder moeten ze zich houden aan het besluit toegelaten 

instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dat besluit staat dat mensen met fysieke of 

psychische beperkingen voorrang moeten krijgen. 

Voor commerciële verhuurders (zoals particuliere huisbazen) gelden deze regels allemaal 

niet. Zij verhuren ook wel woningen met een huurprijs tot € 720,42. 

Met welk inkomen heeft u recht op huurtoeslag? 

Het maximale jaarinkomen dat u mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen gaat ieder 

jaar een beetje omhoog. Voor 2019 zijn de bedragen: 

• €22.700,- voor alleenstaanden 

• €30.825,- voor meerpersoonshuishoudens 

Heeft u -of heeft uw huisgenoot- al AOW? Dan is het maximumbedrag €25 lager. 

Naast uw inkomen telt ook uw vermogen (zoals spaargeld en geld op de 

betaalrekening) mee. Op 1 januari 2019 mag dat niet meer zijn dan €30.360,- per 

persoon. Had u meer geld op 1 januari? Dan heeft u in 2019 geen recht op toeslag.  



Hoeveel huurtoeslag kunt u krijgen? 

Om dat te achterhalen kunt u het beste een proefberekening maken op de website van de 

Belastingdienst. Huurtoeslag is een ingewikkelde regeling, met veel verschillende normen en 

grenzen. In 2019 zijn de grensbedragen: 

• Basishuur(toelichting zie onderzijde) – vanaf € 228,62 

Het deel van de huur dat ieder huishouden met toeslag in ieder geval zelf moet 

betalen. Voor een alleenstaande, bijstandsgerechtigde huurder die nog geen AOW 

heeft is dat € 228,62, voor huishoudens met een hoger inkomen is het (veel) meer. 

• Kwaliteitskortingsgrens(toelichting zie onderzijde) - €424,44 

Het deel van de huurprijs dat tussen uw basishuur en dit bedrag ligt wordt volledig 

vergoed. Als uw basishuur hoog is kan het dus ook om een minimale vergoeding 

gaan. 

• Aftoppingsgrens(toelichting zie onderzijde) - €607,46 (één- of 

tweepersoonshuishoudens) / €651,03 (huishoudens van drie personen of meer) 

Het deel van uw huurprijs tussen €424,44 en de aftoppingsgrens voor uw huishouden 

wordt voor 65% vergoed. 

• Huurtoeslaggrens(toelichting zie onderzijde) - €720,42 

Het deel van uw huurprijs tussen aftoppings- en huurtoeslaggrens moet u zelf 

betalen. Behalve als u alleenstaand bent, AOW hebt of vanwege handicap een 

aangepaste woning huurt. In deze gevallen wordt 40% van dit deel vergoed. 

Heeft uw woning een hogere rekenhuur dan de huurtoeslaggrens? Dan is voor die woning 

geen huurtoeslag mogelijk, behalve in uitzonderlijke gevallen. Jongeren tot 23 kunnen alleen 

toeslag krijgen als hun rekenhuur niet hoger is dan € 424,44. Voor jongeren met een 

beperking gelden andere regels. 

Wat wordt de huurverhoging per 1 juli? 

De overheid stelt maximale percentages vast voor de jaarlijkse huurverhoging bij sociale 

huurwoningen. Voor komend jaar zijn dat: 

• 4,1% voor huurders met een inkomen tot €42.436,- 

• 5,6% voor huurders met een inkomen vanaf €42.436,- 

Voor corporaties geldt dat de gemiddelde stijging van de huurprijzen niet hoger mag zijn dan 

2,6%.  Dat is inclusief de huurverhoging bij het opnieuw verhuren van een vrijgekomen 

woning. Door het in 2018 gesloten Sociaal Huurakkoord zal de gemiddelde huurverhoging bij 

corporaties gemiddeld nog lager zijn. 

Wat betaalt u aan belasting op energie? 

In 2019 zullen veel huurders (en huiseigenaren) hun energierekening zien stijgen. Dit komt 

door twee maatregelen van de overheid die op 1 januari 2019 ingaan: 

• Hogere energiebelasting 

• Lagere heffingskorting 

Energiebelasting 

Huishoudens gaan 3 eurocent meer energiebelasting betalen per verbruikte kubieke meter 

aardgas. De belasting over stroom daalt met 0,72 eurocent. Hoeveel meer energiebelasting 

u gaat betalen hangt van uw verbruik af. Energievergelijker PriceWise berekende dat een 

gemiddeld huishouden ongeveer €20,- duurder uit zal zijn. 

Heffingskorting 

Dit is een korting op de energiebelasting, die alleen geldt voor energieaansluitingen met een 

verblijfsfunctie, zoals woningen en kantoren. Het is een vast bedrag per jaar, dat van de te 

betalen energiebelasting wordt afgetrokken. De overheid verlaagt deze korting in 2019 van 

€308,54 naar €257,-. Hierdoor gaan huurders (en huiseigenaren) €50,- meer betalen. 

Wat betaalt u aan lokale belastingen? 

Wat u kwijt bent aan lokale belastingen verschilt per gemeente. Het Centrum voor 

Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt ieder voorjaar in 



kaart wat huurders moeten betalen aan de gemeente, het waterschap en de provincie.  De 

bedragen voor 2019 zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra de bedragen voor alle 

gemeenten in kaart zijn gebracht vindt u in dit artikel een verwijzing naar het nieuwe 

overzicht van COELO.  

Wat is de “basishuur” 

De ‘basishuur’ is een begrip uit de huurtoeslag. Het is de eigen bijdrage die een 

huurtoeslagontvanger in elk geval zelf moet bekostigen. De hoogte van de basishuur is 

afhankelijk van het inkomen. De overheid stelt jaarlijks een minimum basishuur vast, die als 

norm geldt voor huurtoeslagontvangers met een minimuminkomen. Wie (iets) meer verdient 

betaalt een hogere basishuur. 

In de hoogte van de basishuur speelt het inkomen van de huurtoeslagontvanger dus een rol. 

Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het bedrag dat het huishouden zelf moet betalen. De 

basishuur wordt berekend met een ingewikkelde formule die moet voorkomen dat een 

marginale inkomensstijging direct een veel hogere basishuur met zich meebrengt. 

Minimum basishuur 

In de praktijk heeft ongeveer twee derde van de huurtoeslagontvangers een inkomen dat zo 

laag is dat dat de minimum basishuur van toepassing is, het normbedrag dat de overheid 

jaarlijks op 1 januari vaststelt. Voor huishoudens die de AOW-leeftijd al bereikt hebben ligt dit 

normbedrag marginaal lager dan voor jongeren.  

Meer dan basishuur 

Wat een huurtoeslagontvanger zelf moet bekostigen is meestal méér dan de basishuur. 

Alleen voor huurtoeslagontvangers in een goedkope woning blijft de eigen bijdrage tot de 

basishuur beperkt. 

• De meeste sociale huurwoningen hebben een huurprijs boven 

de kwaliteitskortingsgrens. 35% van de huurprijs tussen deze grens en de 

aftoppingsgrens moeten huurtoeslagontvangers zelf betalen. 

• Veel sociale huurwoningen hebben een huurprijs boven de aftoppingsgrens. 60 tot 

100% van de huurprijs tussen deze grens en de huurtoeslaggrens moeten 

huurtoeslagontvangers zelf bekostigen. 

• Door de huurverhogingen van de afgelopen jaren zijn er zelfs sociale huurwoningen 

met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens.  100% van de huurprijs boven deze 

grens is voor rekening van de huurtoeslagontvanger.  Voor huishoudens die nog 

geen toeslag kregen en met inkomensdaling te maken krijgen is het extra dramatisch 

als de huurprijs boven de toeslaggrens raakt. Het inkomen is dan laag genoeg voor 

toeslag, maar door de hoge huurprijs kan het niet meer worden aangevraagd.  

Wat is de “kwaliteitskortingsgrens?” 

De ´kwaliteitskortingsgrens´ is een begrip uit de huurtoeslag. Ligt je huurprijs hoger dan 

deze grens, dan wordt er gekort op je huurtoeslag. Dit heet 'kwaliteitskorting' omdat een 

hogere huur ook een kwalitatief betere woning met zich mee zou brengen. Wat betekent 

het voor de portemonnee van huurders als hun maandhuur hoger is -of wordt- dan deze 

grens? 

Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt hoe dan ook een deel van de 

huurprijs zelf.  Het (inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag zelf 

moet betalen heet ´basishuur´  Het bedrag tussen de basishuur en de 

kwaliteitskortingsgrens wordt 100% vergoed door huurtoeslag. Daarboven is dat niet 

meer het geval. De kwaliteitskortinggrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. 

Aanvangshuur woning is hoger 

• Voor jongeren met een laag inkomen is een huurprijs boven de 

kwaliteitskortingsgrens te hoog. Wie als 23-minner een (zelfstandige) woning betrekt 

met een huur boven de kwaliteitskortingsgrens, kan géén toeslag krijgen. Helaas 

bieden verhuurders tegenwoordig steeds minder woningen aan met een huurprijs die 

lager ligt dan deze grens. 



• Voor huurders vanaf 23 kan een aanvangshuur boven de kwaliteitskortingsgrens nog 

betaalbaar zijn.  Een deel van de huurprijs boven deze grens wordt voor 65% 

vergoed door huurtoeslag. Om precies te zijn gaat het om het deel dat tussen de 

kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens ligt. 

Huurprijs huidige woning wordt hoger 

• Jongeren tot 23 die al recht hadden op huurtoeslag, behouden dat recht als hun 

huurprijs door een huurverhoging boven de kwaliteitskortingsgrens uitkomt. Maar 

over het deel van de huurprijs dat boven die grens ligt, krijgen zij geen toeslag. Dat 

deel moeten zij volledig zelf betalen. 

• Voor jongeren met een wisselend inkomend kan het rampzalig zijn als hun huur stijgt 

tot boven deze grens. Hadden zij geen recht op toeslag in het jaar dat de 

huurverhoging hun huurprijs boven de grens bracht? Dan is er ook na 

inkomensdaling géén toeslag meer mogelijk. Behalve als de jongere intussen 23 is 

geworden. 

• Huurtoeslagontvangers vanaf 23 jaar behouden hun recht op toeslag. Toch gaan zij 

er in besteedbaar inkomen op achteruit als hun huur door een huurverhoging boven 

de kwaliteitskortingsgrens terecht komt. Het deel van de huurprijs dat boven de 

kwaliteitskortingsgrens ligt wordt niet voor 100, maar slechts voor 65% vergoed. 

 

Wat is de “aftoppingsgrens 

De 'aftoppingsgrens' is een begrip uit de huurtoeslag.  Als je huurprijs hoger is dan deze 

grens wordt je huurtoeslag 'afgetopt' ofwel verlaagd. Wat betekent het voor de 

portemonnee van huurders als hun maandhuur hoger is -of wordt- dan deze grens? 

Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt hoe dan ook een deel van de 

huurprijs zelf.  Het (inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag zelf 

moet betalen heet ´basishuur´.  Over het deel van de huurprijs dat tussen de basishuur 

en de aftoppingsgrens valt is huurtoeslag mogelijk. Over het eerste stukje (tot de 

kwaliteitskortingsgrens) krijg je 100% toeslag, over het tweede stukje (tot de 

aftoppingsgrens) 65%.  

Ligt de huurprijs boven de aftoppingsgrens dan moet je een groot deel van de huurprijs 

zelf betalen. De aftoppingsgrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In de 

praktijk zijn er twee verschillende aftoppingsgrenzen: 

lage aftoppingsgrens 

Deze grens geldt voor 1-persoonshuishoudens en voor 2-persoonshuishoudens tussen 

23 en de AOW-gerechtigde leeftijd. 

hoge aftoppingsgrens 

Deze grens is van toepassing op huishoudens van 3 of meer personen. De grens geldt 

ook voor 2-persoonshuishoudens, als minstens 1 van de 2 ouder is dan de AOW-

gerechtige leeftijd. En voor 2-persoonshuishoudens die vanwege een handicap in een 

aangepaste woning wonen. 

Aanvangshuur woning is hoger 

• Voor gezinnen met een minimuminkomen is een huurprijs boven de (hoge) 

aftoppingsgrens onbetaalbaar. Wie een woning betrekt met een huur boven deze 

grens, moet een (te) groot gedeelte van de huur zelf betalen.  Met een 

minimuminkomen is dit niet of nauwelijks op te brengen. 

• Voor eenpersoonshuishoudens met een minimuminkomen is een huurprijs boven de 

(lage) aftoppingsgrens ook erg duur tot onbetaalbaar. Een (te) groot deel van de huur 

moet zelf worden betaald. 

• Voor huishoudens die géén huurtoeslag krijgen omdat ze daarvoor te veel verdienen 

is een huurprijs boven de aftoppingsgrens eveneens vrij fors.  Met een inkomen dat 

vlak onder de grens ligt om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen is 

het nog net betaalbaar, maar een groot deel van het inkomen zal opgaan aan huur. 



Huurprijs huidige woning wordt hoger 

Door de jaarlijkse huurverhoging kan de huurprijs van een zittende huurder boven de 

aftoppingsgrens raken. Wat gebeurt er dan? 

• Huurtoeslagontvangers behouden hun recht op toeslag. Zij gaan er in besteedbaar 

inkomen wel op achteruit als hun huur boven de aftoppingsgrens terecht komt. 

• Over het deel van de huurprijs dat boven de aftoppingsgrens ligt, krijgen 

meerpersoonshuishoudens tot de AOW-leeftijd géén toeslag. Dat deel van de huur 

moeten zij volledig zelf betalen. 

• Is het huishouden alleenstaand, AOW-gerechtigd of gehandicapt, dan is er nog 

toeslag mogelijk voor het deel van de huur dat boven de aftoppingsgrens ligt.  Dat 

deel van de huurprijs wordt dan voor 40% vergoed. 

 

De 'aftoppingsgrens' is een begrip uit de huurtoeslag.  Als je huurprijs hoger is dan deze 

grens wordt je huurtoeslag 'afgetopt' ofwel verlaagd. Wat betekent het voor de 

portemonnee van huurders als hun maandhuur hoger is -of wordt- dan deze grens? 

Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt hoe dan ook een deel van de 

huurprijs zelf.  Het (inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag zelf 

moet betalen heet ´basishuur´.  Over het deel van de huurprijs dat tussen de basishuur 

en de aftoppingsgrens valt is huurtoeslag mogelijk. Over het eerste stukje (tot de 

kwaliteitskortingsgrens) krijg je 100% toeslag, over het tweede stukje (tot de 

aftoppingsgrens) 65%.  

Ligt de huurprijs boven de aftoppingsgrens dan moet je een groot deel van de huurprijs 

zelf betalen. De aftoppingsgrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In de 

praktijk zijn er twee verschillende aftoppingsgrenzen: 

lage aftoppingsgrens 

Deze grens geldt voor 1-persoonshuishoudens en voor 2-persoonshuishoudens tussen 

23 en de AOW-gerechtigde leeftijd. 

hoge aftoppingsgrens 

Deze grens is van toepassing op huishoudens van 3 of meer personen. De grens geldt 

ook voor 2-persoonshuishoudens, als minstens 1 van de 2 ouder is dan de AOW-

gerechtige leeftijd. En voor 2-persoonshuishoudens die vanwege een handicap in een 

aangepaste woning wonen. 

Aanvangshuur woning is hoger 

• Voor gezinnen met een minimuminkomen is een huurprijs boven de (hoge) 

aftoppingsgrens onbetaalbaar. Wie een woning betrekt met een huur boven deze 

grens, moet een (te) groot gedeelte van de huur zelf betalen.  Met een 

minimuminkomen is dit niet of nauwelijks op te brengen. 

• Voor eenpersoonshuishoudens met een minimuminkomen is een huurprijs boven de 

(lage) aftoppingsgrens ook erg duur tot onbetaalbaar. Een (te) groot deel van de huur 

moet zelf worden betaald. 

• Voor huishoudens die géén huurtoeslag krijgen omdat ze daarvoor te veel verdienen 

is een huurprijs boven de aftoppingsgrens eveneens vrij fors.  Met een inkomen dat 

vlak onder de grens ligt om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen is 

het nog net betaalbaar, maar een groot deel van het inkomen zal opgaan aan huur. 

Huurprijs huidige woning wordt hoger 

Door de jaarlijkse huurverhoging kan de huurprijs van een zittende huurder boven de 

aftoppingsgrens raken. Wat gebeurt er dan? 

• Huurtoeslagontvangers behouden hun recht op toeslag. Zij gaan er in besteedbaar 

inkomen wel op achteruit als hun huur boven de aftoppingsgrens terecht komt. 



• Over het deel van de huurprijs dat boven de aftoppingsgrens ligt, krijgen 

meerpersoonshuishoudens tot de AOW-leeftijd géén toeslag. Dat deel van de huur 

moeten zij volledig zelf betalen. 

• Is het huishouden alleenstaand, AOW-gerechtigd of gehandicapt, dan is er nog 

toeslag mogelijk voor het deel van de huur dat boven de aftoppingsgrens ligt.  Dat 

deel van de huurprijs wordt dan voor 40% vergoed. 

Wat is de “huurtoeslaggrens?” 

De 'huurtoeslaggrens' is een begrip uit de huurtoeslag.  Als je huurprijs hoger is dan deze 

grens heb je in principe geen recht op huurtoeslag. Wat betekent het voor de 

portemonnee van huurders als hun maandhuur door een huurverhoging boven deze 

grens uitkomt? 

Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt een deel van de huurprijs zelf.  Het 

(inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag hoe dan ook zelf moet 

betalen heet ´basishuur´.  Over het deel van de huurprijs dat tussen de basishuur en de 

huurtoeslaggrens ligt is (beperkt) huurtoeslag mogelijk.  

Over het eerste stukje (tot de kwaliteitskortingsgrens) krijg je 100% toeslag, over het 

tweede stukje (tot de aftoppingsgrens) 65%, over het derde stukje (tot de 

huurtoeslaggrens) krijg je in sommige gevallen 40% huurtoeslag, maar in andere 

gevallen niets. De huurtoeslaggrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld en ligt 

gelijk met de zogenaamde liberalisatiegrens. 

Aanvangshuur woning is hoger 

• Voor een woning met een aanvangshuur boven de huurtoeslaggrens is helemaal 

geen toeslag mogelijk.  Voor huishoudens met een laag inkomen zijn deze woningen 

niet bereikbaar. 

Huurprijs huidige woning wordt hoger 

Door de jaarlijkse huurverhoging kan de huurprijs van een zittende huurder boven de 

huurtoeslaggrens raken. Wat gebeurt er dan? 

• Huishoudens die al recht hadden op toeslag, behouden dat recht als hun huurprijs 

door een huurverhoging boven deze grens raakt. Maar over het deel van de huurprijs 

boven de huurtoeslaggrens krijgen zij géén toeslag. Dat deel moeten zij volledig zelf 

betalen. 

• Voor huurders met een wisselend inkomen kan het rampzalig zijn als hun huur stijgt 

tot boven de grens. Verdiende de huurder (net) teveel voor toeslag in het jaar dat de 

huur boven de grens kwam? Dan is er ook na inkomensdaling géén toeslag meer 

mogelijk. 

• Is de huur door een inkomensafhankelijke huurverhoging boven de toeslaggrens 

geraakt? En is het inkomen daarna gedaald tot onder de inkomensgrens voor 

huurtoeslag? Dan kan de huurder via een speciale procedure huurverlaging 

afdwingen, en zodoende toch in aanmerking komen voor toeslag.  Maar deze 

procedure is niet van toepassing als de huur vanwege een reguliere (niet-

inkomensafhankelijke) huurverhoging boven de grens is geraakt! 

• Als de huur van een zittende huurder boven de toeslaggrens is geraakt, betekent dat 

niet dat het huurcontract ‘geliberaliseerd’ is. Liberalisatie van lopende huurcontracten 

is wettelijk niet mogelijk. Het puntenstelsel geldt nog steeds voor deze contracten. 

Wat is de “rekenhuur?” 

De ‘rekenhuur’ is een begrip uit de huurtoeslag. Het is de kale huur vermeerderd met 

maximaal €48 aan servicekosten. Is de rekenhuur lager dan de huurtoeslaggrens? Dan 

kan een huurder toeslag krijgen. Is de rekenhuur hoger? Dan bestaat er geen recht op 

huurtoeslag. 

Veel huurders van appartementen of flats betalen naast kale huur ook servicekosten. 

Vier soorten servicekosten horen volgens de Wet op de huurtoeslag tot de 'subsidiabele 

servicekosten'. Die tellen mee in de rekenhuur. Dat zijn: 

1. schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten 



2. energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten 

3. kosten voor diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge 

4. kosten voor reparaties en groot onderhoud aan dienst- en recreatieruimten 

Ieder van deze posten telt mee voor maximaal € 12. Vraagt de verhuurder een hoger 

bedrag voor een van deze posten? Voor de huurtoeslag telt dan toch slechts € 12 mee. 

In totaal kan er maximaal € 48 bij de kale huur worden opgeteld om de rekenhuur vast te 

stellen. 

Niet alle servicekosten in rekenhuur 

Naast bovengenoemde servicekosten betalen huurders soms ook voor andere diensten 

servicekosten, bijvoorbeeld voor verwarming van hun woning via een collectieve 

verwarmingsinstallatie of voor een onderhoudsabonnement. Dit soort servicekosten tellen 

niet mee in de rekenhuur. Er is geen toeslag over mogelijk. 

Voordeel van servicekosten in rekenhuur 

Dat er huurtoeslag mogelijk is over (een deel van) de servicekosten heeft voordelen. 

Flats en appartementen met een redelijke huur, maar relatief hoge servicekosten kunnen 

zo toch betaalbaar blijven voor huurders met een laag inkomen. 

Bijvoorbeeld 

• De kale huur van een studio in een flatcomplex is € 350 

• De subsidiabele servicekosten zijn € 48. Opgeteld bij de kale huur levert dit 

een rekenhuur van € 398 op.  De huurder moet alleen de basishuur zelf betalen. De 

overige kosten worden vergoed uit huurtoeslag. 

Nadeel van servicekosten in rekenhuur 

Bij duurdere woningen kan de optelsom van kale huur en servicekosten juist voor 

problemen met betaalbaarheid zorgen. Het kan ertoe leiden dat huurders hogere 

woonlasten hebben, of zelfs helemaal geen toeslag krijgen. 

Geen toeslag 

Flats en appartementen kunnen vanwege hun kale huur nog in de sociale sector vallen, 

maar door de subsidiabele servicekosten toch te duur zijn om toeslag te kunnen krijgen. 

De kale huur bepaalt of een woning sociale huur is, de rekenhuur bepaalt of er toeslag 

mogelijk is. 

Bijvoorbeeld 

• De kale huur van een flat is € 700. Deze huurprijs ligt onder de liberalisatiegrens. 

Daarom is het een sociale huurwoning. 

• De subsidiabele servicekosten zijn € 36. Opgeteld bij de kale huur levert dit 

een rekenhuur van € 736 op. Die rekenhuur ligt boven de huurtoeslaggrens. De 

woning is te duur om nog toeslag te kunnen krijgen. 

 

Hogere woonlasten 

Een flat of appartement kan een kale huur hebben die onder de aftoppingsgrens voor 

huurtoeslag ligt, maar door de servicekosten een rekenhuur hebben die daar juist boven 

komt. Dat heeft tot gevolg dat de huurder de 'subsidiabele servicekosten' alsnog zelf 

moet betalen. 

Bijvoorbeeld 

• De kale huur van een flat waar een gezin van 4 personen woont is € 640. Deze 

huurprijs is bijna gelijk aan de aftoppingsgrens die (in 2018) voor 

meerpersoonshuishoudens geldt. 

• De subsidiabele servicekosten zijn € 45. Opgeteld bij de kale huur levert dat 

een rekenhuur van € 685 op. Via de huurtoeslag krijgen de huurders de subsidiabele 

servicekosten niet vergoed. Dat komt omdat er geen toeslag mogelijk is over het deel 

van de rekenhuur dat boven de aftoppingsgrens ligt. 


