Stroomschema passend toewijzen 2022
huishoudgrootte

1 persoon

2 personen

≥ 3 personen

inkomen

huurprijs

≤ 24.075

≤ € 633,25

> € 24.075
≤ € 40.765

alle
woningen

> € 40.765

> € 633,25

≤ 32.675

≤ € 633,25

> € 32.675
≤ € 45.014

alle
woningen

Ben je 66 jaar en 7 maanden of ouder en heeft je
huishouden een inkomen > € 23.975 en ≤ € 24.075
dan kom je voor alle woningen in aanmerking.
Tijdens het intakegesprek wordt g
 etoetst of je de
huur kunt betalen.
Je mag wel op een woning met een lagere huurprijs
reageren:
- die wordt aangeboden via ons direct te huur aanbod
- in de gemeenten Vlieland, Terschelling en
Schiermonnikoog
- bij verhuur via voordracht van woongroepen
- bij verhuur van woonwagenstandplaatsen

Ben je 66 jaar en 7 maanden of ouder en heeft je
huishouden een inkomen > € 32.550 en ≤ € 32.675
dan kom je voor alle woningen in aanmerking.
Tijdens het intakegesprek wordt getoetst of je de
huur kunt betalen.

> € 45.014

> € 633,25

Je mag wel op een woning met een lagere huurprijs
reageren:
- die wordt aangeboden via ons direct te huur aanbod
- in de gemeenten Vlieland, Terschelling en
Schiermonnikoog
- bij verhuur via voordracht van woongroepen
- bij verhuur van woonwagenstandplaatsen

≤ 32.675

≤ € 678,66

Ben je 66 jaar en 7 maanden of ouder en heeft je
huishouden een inkomen > € 32.550 en ≤ € 32.675
dan kom je voor alle woningen in aanmerking.

> € 32.675
≤ € 45.014

alle
woningen

> € 45.014

-

toelichting

> € 678,66

Tijdens het intakegesprek wordt getoetst of je de
huur kunt betalen.

Je mag wel op een woning met een lagere huurprijs
reageren:
- die wordt aangeboden via ons direct te huur aanbod
- in de gemeenten Vlieland, Terschelling en
Schiermonnikoog
- bij verhuur via voordracht van woongroepen
- bij verhuur van woonwagenstandplaatsen

Jongeren < 23 jaar vallen onder dezelfde richtlijnen (maximale huurgrens huurtoeslag voor jongeren < 23 jaar 442,46)
Inkomen o.b.v. inkomensverklaring 2021 (indexering naar 2022: inkomen * 1,0185)
Inkomen o.b.v. inkomensverklaring 2020 (indexering naar 2022: inkomen * 1,0438)
Huurprijs o.b.v. netto huurprijs
Prijspeil 2022

