
Thuisvester  - huurprijs – inkomensgrenzen 2019 
 
Huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag (primaire groep) 

Aantal personen Leeftijd Inkomen vanaf Inkomen t/m 
Huurprijs 

vanaf 
Huurprijs t/m 

 

 18 tot 66 jaar 
en 4 mnd 

€ 0,00 € 22.700 € 100,00 € 607,46 

vanaf 66 jaar 
en 4 mnd 

€ 0,00 € 22.675 € 100,00 € 607,46 

 

 18 tot 66 jaar 
en 4 mnd 

€ 0,00 € 30.825 € 100,00 € 607,46 

 Vanaf 66 jaar 
en 4 mnd 

€ 0,00 € 30.800 € 100,00 € 607,46 

 
of meer personen 

18 tot 66 jaar 
en 4 mnd 

€ 0,00 € 30.825 € 424,44 € 651,03 

 
Vanaf 66 jaar 

en 4 mnd 
€ 0,00 € 30.800 € 424,44 € 651,03 

 
Huishoudens die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag, maar wel een sociale huurwoning kunnen 
huren (secundaire groep)* 

Aantal personen Leeftijd Inkomen vanaf Inkomen t/m 
Huurprijs 

vanaf 
Huurprijs t/m 

 

 18 tot 66 jaar 
en 4 mnd  

€ 22.700 € 38.035 € 100,00 € 720,42 

vanaf 66 jaar 
en 4 mnd 

€ 22.675 € 38.035 € 100,00 € 720,42 

 
of meer personen 

18 tot 66 jaar 
en 4 mnd  

€ 30.825 € 38,035 € 100,00 € 720,42 

 
Vanf 66 jaar en 

4 mnd 
€ 30.800 € 38,035 € 100,00 € 720,42 

* LET OP: deze groep mag reageren op woningen onder de grenzen van € 607,46  en € 651,03, maar als mensen 
uit de primaire groep reageren gaan zij voor op de mensen uit deze secundaire groep. 
 
Huishoudens met een inkomen boven € 38.035 

Aantal personen Leeftijd Inkomen vanaf Inkomen t/m 
Huurprijs 

vanaf 
Huurprijs t/m 

 
of meer personen 

vanaf 18 jaar € 38.035* € 42.436* € 100,00 € 2.750,00 

of meer personen 

vanaf 18 jaar € 42.436 € 99.999 € 720,42 € 2.750,00 

*LET OP: deze groep mag reageren op woningen boven de grenzen van € 100,00, maar als mensen uit de 
primaire groep reageren gaan zij voor op de mensen uit deze inkomensgroep. 
** Thuisvester biedt deze inkomensgroep ook kans op een huurwoning onder de huurtoeslaggrens. De ruimte 
hiervoor is beperkt. Daarom kan dit gedurende 2019 worden aangepast. 
 
 
(versie 1 –december 2019) 


