Huurtoeslag: wie krijgt hoeveel?
Marion van den Brakel en Linda Moonen
In 2010 ontvingen ruim 1,1 miljoen huishoudens huurtoeslag. Dit kostte de overheid in totaal bijna
2,2 miljard euro. De toeslag komt vooral terecht bij alleenstaanden, ouderen, eenoudergezinnen en
uitkeringsontvangers. Huurders met een bijstandsuitkering ontvangen veruit het vaakst huurtoeslag.
Huurtoeslagontvangers bevinden zich dikwijls in grote steden. Koploper is Rotterdam waar ruim een
kwart van de huishoudens huurtoeslag krijgt.
Huishoudens met huurtoeslag ontvangen gemiddeld 173 euro aan toeslag per maand, bij een
gemiddelde huur van 421 euro. Eenoudergezinnen hebben een bovengemiddelde tegemoetkoming,
evenals bijstandsontvangers, eerste generatie niet-westerse allochtonen en 65-plussers (alle ruim
180 euro). Bij jonge huishoudens is de huurtoeslag flink lager dan gemiddeld (125 euro).

1

Inleiding

De huurtoeslag is een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid in de huurkosten, voor huurders die
in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Om huurtoeslag te kunnen krijgen, moet aan een aantal
voorwaarden worden voldaan (zie kader).
Dit artikel beschrijft de stand van zaken rondom huurtoeslag. Hoeveel besteedt de overheid jaarlijks
hieraan? Welke groepen in de samenleving ontvangen vooral huurtoeslag? Wat krijgen zij gemiddeld aan
toeslag en hoe verhoudt dit zich tot de betaalde huur?
De cijfers zijn gebaseerd op het Inkomenspanelonderzoek (IPO) en het Regionaal Inkomensonderzoek
(RIO). Voor beide onderzoeken zijn de fiscale inkomensgegevens van de Belastingdienst de belangrijkste
databron (www.cbs.nl).

Huurtoeslag
De huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten van de
Nederlandse overheid. De huurtoeslag is op 1 januari 2006
ingevoerd en vervangt de huursubsidie. Tot 2006 werd de
huurtoeslag (huursubsidie) uitgekeerd door het toenmalige
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM). Tegenwoordig keert de Belastingsdienst de
huurtoeslag uit en is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties (BZK) verantwoordelijk voor het beleid, zoals het
bepalen van de voorwaarden en de huur- en inkomensgrenzen.
Om huurtoeslag te kunnen krijgen, moet een huurder aan een
aantal voorwaarden voldoen, zoals:
• Het moet gaan om zelfstandige woonruimte (dus geen
kamerverhuur). Er wordt een uitzondering gemaakt voor
mensen die een kamer huren in een begeleid wonen project.
• De aanvrager is 18 jaar of ouder. Jongeren onder de 18 jaar
kunnen wel huurtoeslag krijgen als ze wees zijn en alleen
wonen, getrouwd zijn of alleenstaande ouder zijn.

• De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit of een
verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen.
• De kale huur mag niet te hoog of te laag zijn. Voor 2010 was
het minimum bedrag gelijk aan 205,74 euro per maand en was
het maximum bedrag 647,53 euro per maand. Voor aanvragers
jonger dan 23 geldt een lager maximumbedrag: 357,37 euro.
• Het bruto-inkomen en het vermogen mogen niet boven
bepaalde grenzen liggen. Deze grenzen hangen af van de
samenstelling van het huishouden: voor alleenstaanden gelden
lagere grenzen dan voor meerpersoonshuishoudens (zie verder
paragraaf 2).
Voor gehandicapten die een aangepaste woning huren en voor
grote gezinnen (met meer dan 8 kinderen) gelden iets afwijkende
regels, zo mogen zij bijvoorbeeld een hogere huur hebben (zie
www.rijksoverheid.nl).
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2

Hoeveel verstrekt de overheid aan huurtoeslag?

2.1 Een derde van huurders ontvangt huurtoeslag
In 2010 woonden ruim 3 miljoen Nederlandse huishoudens1) in een huurwoning. Iets meer dan 1,1 miljoen,
ofwel een derde van deze huishoudens2), ontving huurtoeslag. Dit kostte de overheid in totaal bijna
2,2 miljard euro. Dit bedrag is sinds het begin van het millennium flink toegenomen: in 2001 bedroegen de
totale overheidsuitgaven aan huursubsidie nog 1,4 miljard euro. Deze toename komt deels door inflatie.
Wanneer daar rekening mee wordt gehouden, gaat het nog altijd om een groei van 33 procent.

2.2 Toename totaal uitgekeerde huurtoeslag vooral door vergrijzing
De toename van de totaal uitgekeerde toeslag komt hoofdzakelijk voort uit een stijging van het aantal
toeslagontvangers. Dit is vooral een gevolg van de toenemende vergrijzing: steeds meer ouderen
ontvangen huurtoeslag. Bij de invoering van de huurtoeslag in 2006 daalde het aantal toeslagontvangers
in eerste instantie. Dit kwam doordat bij het bepalen van de huurtoeslag het actuele inkomen leidend is,
terwijl dat bij de huursubsidie het – doorgaans lagere – inkomen van het voorgaande jaar was. Wel werd
gemiddeld meer huurtoeslag ontvangen, zodat het totale bedrag dat aan toeslag werd uitgekeerd in 2006
toch toenam. Na 2006 was weer sprake van een stijgend aantal toeslagontvangers.

2.2.1 Huurtoeslag1); aantal ontvangers en totaal uitgekeerd bedrag
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Tot 2006 ging het om huursubsidie.

Institutionele huishoudens zijn hier buiten beschouwing gebleven. Van de ruim 200 duizend instituuthuishoudens ontvingen bijna 13 duizend
huishoudens in 2010 huurtoeslag. Ook particuliere huishoudens zonder volledig waargenomen inkomen behoren niet tot de doelpopulatie van dit artikel.
Ruim 8 duizend van hen ontvingen huurtoeslag.
De IPO-gegevens van 2009 en 2010 in dit artikel zijn voorlopig. Zo zijn de gegevens van de Belastingdienst over 2009 pas eind 2011 volledig beschikbaar
(dus nog niet ten tijde van het samenstellen van dit artikel) en die over 2010 pas eind 2012. Hierdoor wordt het aantal toeslagontvangers en de totale
toeslag ten onrechte te hoog geschat. Het betreft dan bijvoorbeeld huishoudens die teveel toeslag hebben ontvangen of die in de loop van het jaar een
huis hebben gekocht. Op de IPO-gegevens van 2009 en 2010 over het aantal toeslagontvangers en de totaal uitkeerde huurtoeslag is daarom een
correctiefactor toegepast. Die factor is het gemiddelde over de jaren 2007 en 2008 van de verhouding tussen de voorlopige en de definitieve cijfers. In
figuur 2.2.1 zijn voor 2009 en 2010 de met deze factor gecorrigeerde cijfers opgenomen.
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Bij wie komt de huurtoeslag vooral terecht?

3.1 Ruim 70 procent van de huurtoeslag naar alleenstaanden en alleenstaande ouders
Van de in totaal bijna 2,2 miljard euro aan uitgekeerde huurtoeslag in 2010 ging meer dan de helft (53 procent)
naar alleenstaanden. Alleenstaanden jonger dan 65 jaar en alleenstaanden van 65 jaar of ouder ontvingen
ongeveer evenveel van de totale ‘huurtoeslagtaart’, beide ruim een kwart. Bij de oudere alleenstaanden
betrof het vooral vrouwen met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen. Daarnaast ontvingen ook
eenoudergezinnen met bijna een vijfde een relatief groot deel van het totaal verstrekte toeslagbedrag.

3.1.1 Aandeel in totaal uitgekeerde huurtoeslag naar huishoudenstype, 2010*
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3.2 Bij laagste inkomens en vermogens minder toeslagontvangers dan bij de iets hogere
In 2010 ontving 15 procent van alle huishoudens in Nederland huurtoeslag 1). In de laagste vier
inkomensdecielgroepen, de inkomens tot 30,2 duizend euro, was het aandeel – niet verrassend –
bovengemiddeld hoog. Wel was in de eerste decielgroep het aandeel kleiner dan in de twee opvolgende

Inkomens- en vermogensgrenzen voor huurtoeslag
Het maximale inkomen3) en vermogen dat een huishouden mag
hebben om huurtoeslag te ontvangen hangt af van de leeftijd
en van de samenstelling van het huishouden. De inkomensgrens
bedroeg in 2010 voor alleenstaanden onder de 65 jaar
21 450 euro en voor alleenstaande 65-plussers 20 200 euro.
Voor samenwonenden waren de inkomensgrenzen hoger:
29 125 euro voor degenen jonger dan 65 jaar en 27 575 euro voor
65-plussers.
De vermogensgrenzen voor huurtoeslag lopen verder uiteen dan de
3)

inkomensgrenzen. Bovendien speelt vaak de hoogte van het
inkomen een rol. Zo bedroeg in 2010 de laagste vermogensgrens
20 661 euro. Deze grens gold voor alleenstaanden jonger dan 65 jaar
en voor 65-plussers met een inkomen hoger dan 19 445 euro. De
hoogste vermogensgrens was 48 011 euro en was van toepassing op
alleenstaande 65-plussers met een inkomen tussen 13 978 euro en
19 445 euro (zie www.belastingdienst.nl).

Dit betreft het verzamelinkomen (toetsingsinkomen) van het huishouden. In het vervolg van het artikel wordt met inkomen steeds het verzamelinkomen
bedoeld, waarbij de effecten van de eigen woning (zoals hypotheekrenteaftrek), omwille van de vergelijkbaarheid met huurders, buiten beschouwing zijn
gelaten.
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groepen. Tot de laagste decielgroep behoren naar verhouding veel zelfstandigen die in 2010 kampten met
een tegenvallende winst of zelfs verlies. Ondanks hun lage inkomen ontvingen maar weinig van deze
zelfstandigen huurtoeslag. Dit komt enerzijds doordat voor bijna de helft van de zelfstandigen in de
laagste decielgroep het vermogen 50 duizend euro of meer bedraagt. Anderzijds vragen zelfstandigen
mogelijk niet snel huurtoeslag aan, omdat hun inkomen vaak een grillig verloop kent.
Evenzo ontving in de laagste vermogensdecielgroep (geen of negatief vermogen) maar 6 procent van de
huishoudens huurtoeslag. Dat is dus flink minder dan het landelijk gemiddelde. In de laagste vermogensgroep
treffen we wederom veel zelfstandigen aan, maar ook huishoudens zonder vermogen of met schulden die

3.2.1 Huurtoeslagontvangers naar decielgroep van het inkomen1), 2010*
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3.2.2 Huurtoeslagontvangers naar decielgroep van het vermogen1), 1 januari 2010*
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op grond van hun inkomen niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit laatste geldt voor ruim
90 procent van de huishoudens in de laagste vermogensgroep. Huishoudens in de tweede tot en met vijfde
decielgroep (tot 32,8 duizend euro vermogen) ontvangen naar verhouding vaak huurtoeslag.
Een deel van de huishoudens heeft toch huurtoeslag ontvangen, ofschoon hun inkomen of vermogen
(ruim) boven het maximale grensbedrag lag. Op de oorzaken hiervan, zoals een verhuizing naar een
koopwoning in de loop van het jaar, wordt ingegaan in de Technische toelichting.

4 Wie ontvangen huurtoeslag?

4.1 Helft alleenstaande ouders met minderjarige kinderen krijgt huurtoeslag
Iets meer dan de helft van de alleenstaande ouders met kinderen onder de 18 jaar ontvangt huurtoeslag. Bij
de alleenstaande ouders met meerderjarige kinderen is dat aandeel met bijna drie op de tien weliswaar
lager maar nog steeds betrekkelijk hoog. Vaak betreft het alleenstaande moeders die van een bijstandsuitkering
moeten rondkomen. Een andere groep waarin huurtoeslagontvangers flink zijn oververtegenwoordigd, zijn
de alleenstaanden. Van de jongere alleenstaanden tot 65 jaar ontvangt 20 procent huurtoeslag. Bij de
alleenstaande 65-plussers is dat zelfs 34 procent, bijna 20 procentpunten hoger dan het landelijk gemiddelde
(15 procent). Veel oudere alleenstaanden krijgen alleen een AOW-uitkering, wat in veel gevallen ontoereikend
is om zonder tegemoetkoming van de overheid de huur te kunnen betalen.

4.1.1 Huurtoeslagontvangers naar huishoudenstype, 2010*
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Niet-westerse allochtonen ontvangen vaak huurtoeslag

Bij autochtonen en westerse allochtonen ligt het aandeel huurtoeslagontvangers rond het gemiddelde
van 15 procent. Bij de niet-westerse allochtonen is dat fors hoger: 37 procent van de huishoudens met een
hoofdkostwinner van niet-westerse herkomst ontvangt huurtoeslag (zie tabel B2). Het betreft dan vooral
vaak niet-westerse allochtonen van de eerste generatie die dikwijls een laag inkomen (Van den Brakel en
Moonen, 2010) en weinig of geen vermogen hebben (Claessen, 2010).
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4.3 Gros bijstandsontvangers krijgt huurtoeslag
Van elke 20 bijstandsgerechtigde huishoudens ontvangen er 17 huurtoeslag. Huishoudens met een
werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering nemen met flinke afstand de tweede plaats in: 7 op de
20. Daarna volgen de pensioenontvangers, van wie er ruim 4 op de 20 huurtoeslag krijgen. Dat is nog altijd
bovengemiddeld. Pensioenontvangers hebben vaak een gering inkomen, doordat zij geregeld van alleen
AOW moeten rondkomen (Ament, Bos, Claessen en Moonen, 2010). Zo had in 2010 ruim een kwart van de
65-plussers geen aanvullend pensioen (Bos, 2012). Bij huishoudens met inkomen uit arbeid of winst uit
eigen onderneming komt huurtoeslag weinig voor.

4.3.1 Huurtoeslagontvangers naar voornaamste inkomensbron, 2010*
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4,4 Veel huurtoeslagontvangers in grote steden
Huishoudens met huurtoeslag zijn relatief vaak te vinden in grote steden. Koploper is Rotterdam: ruim
een kwart van de Rotterdamse huishoudens ontvangt huurtoeslag. Ook in Amsterdam is het aandeel
huishoudens met huurtoeslag met 22 procent betrekkelijk hoog. Daarnaast staan de Zuid-Limburgse
gemeenten Heerlen, Kerkrade, Vaals en Maastricht in de top-10, evenals de noordelijke gemeenten
Leeuwarden en Hoogezand-Sappemeer. Enkele Groningse gemeenten en tevens Enschede en Almelo
vallen met percentage van 20 procent net buiten de top-10. Hetzelfde geldt voor Den Haag. In Utrecht ligt
het aandeel met huurtoeslag met bijna 15 procent op het landelijk gemiddelde.
Het laagste aandeel huurtoeslagontvangers – minder dan 1 procent – heeft het Gelderse Rozendaal, op
enige afstand gevolgd door Staphorst met bijna 5 procent. Daarnaast kennen ook enkele gemeenten in
Noord-Brabant, zoals Zundert (5 procent) en Alphen-Chaam (6 procent), lage percentages huurtoeslag
ontvangers. Deze gemeenten tellen relatief veel welvarende huishoudens die doorgaans in een koop
woning wonen (Ament, Bos en Claessen, 2010).
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4.4.1 Huurtoeslagontvangers per gemeente, 2009
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Hoeveel krijgen huurtoeslagontvangers gemiddeld?

5.1 Ruim 40 procent van de huur van huurtoeslagontvangers gecompenseerd door toeslag
Huishoudens met huurtoeslag kregen in 2010 gemiddeld 173 euro per maand. De gemiddelde maandelijkse
(kale) huur voor deze huishoudens bedroeg dat jaar 421 euro. Dat betekent dat 41 procent van de door deze
huishoudens te betalen huur met behulp van de huurtoeslag kon worden bekostigd.

5.2.1 Huur en huurtoeslag van toeslagontvangers naar huishoudenstype, 2010*
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5.2 Hoogste toeslag voor eenoudergezin met minderjarige kinderen
Alleenstaanden jonger dan 65 jaar ontvangen met 150 euro per maand gemiddeld het laagste bedrag
aan huurtoeslag. Deze alleenstaanden wonen doorgaans in goedkopere woningen en betalen met
388 euro per maand fors minder huur dan de doorsnee huurder. Ook paren zonder kinderen waarvan
beide partners jonger zijn dan 65 jaar ontvangen een relatief lage toeslag: 165 euro bij een huur van
425 euro.
Alle andere typen huishoudens krijgen gemiddeld een hogere huurtoeslag uitgekeerd dan het doorsneebedrag van 173 euro per maand. De toeslag is vooral hoog bij eenoudergezinnen. Dat geldt met name voor
de eenoudergezinnen met minderjarige kinderen die maandelijks gemiddeld bijna 200 euro ontvangen.
Deze huishoudens hebben ook een relatief hoge huur, namelijk ruim 450 euro per maand. Hiervan wordt
dus zo’n 44 procent met de ontvangen huurtoeslag bekostigd. Maar ook bij eenoudergezinnen met
volwassen kinderen is de gemiddelde huurtoeslag met 196 euro hoog. De huur ligt bij deze groep
huishoudens het hoogst, gemiddeld 457 euro per maand.

5.3

Zelfstandigen krijgen niet vaak huurtoeslag, maar wel veel

Huishoudens met inkomen uit eigen onderneming als voornaamste inkomensbron ontvangen niet vaak
huurtoeslag, maar als ze toeslag krijgen is deze gemiddeld hoger dan bij huishoudens die voornamelijk
inkomen uit arbeid of overdrachtsinkomen hebben. Ook betalen ze gemiddeld de hoogste huur. In 2010
ontvingen de ondernemershuishoudens met huurtoeslag 194 euro per maand bij een huur van 454 euro
(tabel B2).

5.3.1 Huur en huurtoeslag van toeslagontvangers naar leeftĳd van de hoofdkostwinner, 2010*
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Ook bij bijstandsontvangers, van wie veruit het merendeel huurtoeslag ontvangt, is het uitgekeerde
bedrag met gemiddeld 188 euro per maand relatief hoog. Aangezien deze huishoudens doorgaans in
goedkopere huurwoningen wonen, is het deel van de huur dat met de huurtoeslag bekostigd kan worden
betrekkelijk groot, namelijk gemiddeld 45 procent.

5.4 Ouderen ontvangen hogere toeslag
Huishoudens met een jonge hoofdkostwinner tot 25 jaar ontvangen in de regel minder huurtoeslag dan
huishoudens met een oudere hoofdkostwinner. Zij wonen ook vaker in goedkopere woningen. Met een
gemiddelde toeslag van 125 euro per maand en een gemiddelde huur van 348 euro, kan 36 procent van de
huurkosten van de jonge huishoudens met behulp van de toeslag worden betaald. Dit aandeel is
beduidend lager dan gemiddeld (41 procent).
Huishoudens met een 65-plusser als hoofdkostwinner krijgen met maandelijks gemiddeld 180 euro het
hoogste bedrag aan huurtoeslag uitgekeerd. Met dit bedrag kunnen ze gemiddeld 43 procent van de huur
betalen.

5.5 Toeslag tweede generatie niet-westerse allochtonen lager dan gemiddeld
Het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag ligt zowel bij autochtone als westers allochtone huishoudens
rond het gemiddelde. Bij niet-westers allochtone huishoudens is er een duidelijk verschil tussen de eerste
en de tweede generatie. Niet-westerse huishoudens met een hoofdkostwinner van de eerste generatie
ontvangen gemiddeld een hogere toeslag dan de doorsnee-ontvanger, terwijl die van de tweede generatie
juist een lager bedrag krijgen: 184 versus 168 euro. Hiermee konden deze huishoudens respectievelijk 44
en 41 procent van de huur bekostigen (tabel B2).

6

Conclusies

Aan huishoudens die in verhouding tot hun inkomen een hoge huur betalen, komt de overheid tegemoet
door huurtoeslag uit te keren. In 2010 ontving van de ruim 3 miljoen huishoudens die in een huurhuis
woonden ruim een derde deze tegemoetkoming. In totaal werd een bedrag van bijna 2,2 miljard euro aan
huurtoeslagen uitgekeerd. Ruim de helft daarvan kwam terecht bij alleenstaanden, terwijl bijna een vijfde
naar eenoudergezinnen ging.
Gezien de aard en het doel van de huurtoeslag is het niet verassend dat hoofdzakelijk huishoudens
met lagere inkomens en weinig eigen vermogen deze ontvangen. Het betreft vooral eenoudergezinnen,
niet-westerse allochtonen, bijstandsontvangers en 65-plussers. Daarnaast treffen we in de grote
steden Rotterdam en Amsterdam naar verhouding veel huurtoeslagontvangers aan. In gemeenten
die te boek staan als rijk, zoals Rozendaal en enkele Brabantse gemeenten, wonen maar weinig
toeslagontvangers.
Het gemiddeld uitgekeerde bedrag per huurtoeslagontvanger bedraagt maandelijks 173 euro, bij een
doorsnee huur van 421 euro. Gemiddeld genomen gaat dus om een tegemoetkoming in de huurkosten van
ruim 40 procent. Eenoudergezinnen krijgen een bovengemiddelde tegemoetkoming van bijna 45 procent
van de te betalen huur. Dat geldt eveneens voor bijstandsontvangers, niet-westerse allochtonen en
65-plussers. Bij huishoudens met een jonge hoofdkostwinner tot 25 jaar is de huurtoeslag beduidend
lager dan gemiddeld.
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Technische toelichting
Een deel van de huishoudens met een inkomen of vermogen in een hogere decielgroep4) ontvangt toch
huurtoeslag, hoewel hun inkomen dan wel vermogen (ruim) boven het maximale grensbedrag ligt. Het
gaat in totaal om 80 duizend huishoudens. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Allereerst valt het
peilmoment waarop het inkomen wordt vastgesteld (31 december van het onderzoeksjaar) niet samen
met het moment waarop huurtoeslag wordt aangevraagd. Het inkomen op het moment van de aanvraag
kan dus lager zijn dat het jaarinkomen op 31 december.
Daarnaast zijn de inkomensgegevens uit het IPO 2009 en 2010 voorlopig, en kunnen onder andere op het
punt van de huurtoeslag nog bijgesteld worden. Uit een vergelijking van de voorlopige en definitieve
cijfers blijkt dat bijna een kwart van de betreffende 80 duizend huishoudens de voorlopig toegekende
huurtoeslag later volledig moest terugbetalen. Ook is soms door verhuizing naar een koopwoning maar
een deel van het jaar huurtoeslag ontvangen. Dit geldt voor nog eens een kwart van deze 80 duizend
huishoudens.
Bovendien kan het zijn dat de samenstelling van het huishouden op het moment van aanvragen van de
huurtoeslag afweek van die op het einde van het jaar (het peilmoment dat in het IPO gehanteerd wordt).
Zo kan een alleenstaande moeder die huurtoeslag ontving in de loop van het jaar zijn gaan samenwonen,
waardoor zij met haar (nieuwe) huishouden uiteindelijk in een hogere decielgroep valt. Het exacte aantal
kan echter niet met behulp van de IPO gegevens worden bepaald.
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4)

Huishoudens met een hoog inkomen zijn hier afgebakend als degenen met inkomen in de vijfde of hogere inkomensdecielgroep. De maximale
inkomensgrens in 2009 (zie www.belastingdienst.nl) voor het ontvangen van huurtoeslag bedroeg namelijk 28 475 euro en lag in de vierde decielgroep.
Evenzo zijn huishoudens met een hoog vermogen gedefinieerd als diegenen met een vermogen in de zevende of hogere decielgroep. In 2009 bedroeg de
maximale vermogensgrens voor huurtoeslag 48 011 euro. Die grens lag in de zesde vermogensdecielgroep.
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B.1 Huishoudens naar inkomenspositie (2009*)1) en vermogenspositie (1 januari 2010)2) en ontvangen
B.1 huurtoeslag, 20092)
Totaal

Met huurtoeslag

Gemiddelde huurtoeslag
per jaar

x 1 000
Geen hoog inkomen, geen hoog vermogen
Geen hoog inkomen, hoog vermogen
Hoog inkomen, geen hoog vermogen
Hoog inkomen, hoog vermogen
1)
2)

2 237
682
2 141
2 238

1 080
15
57
  8

%

euro

48,3
2,1
2,7
0,4

1 960
1 742
1 537
1 272

Van bijna 4 duizend huishoudens is het verzamelinkomen onbekend.
Hoog inkomen: vanaf vijfde decielgroep. Hoog vermogen: vanaf zevende decielgroep.

B.2

Huurtoeslag particuliere huishoudens naar huishoudenskenmerken, 2010*
Totaal

Huurders

Met huurtoeslag
aandeel
huishoudens

gemiddelde huur
per maand

gemiddelde
huurtoeslag
per maand

x 1 000

%

Totaal

7 354

43

15

421

173

Leeftijd hoofdkostwinner
   tot 25 jaar
25 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar
65 jaar of ouder

372
2 468
2 772
1 741

91
40
34
51

20
14
12
24

348
425
428
425

125
174
174
181

Herkomst hoofdkostwinner
Autochtoon
Westers allochtoon
Niet-westers allochtoon
eerste generatie
tweede generatie

5 941
719
693
560
133

38
52
76
76
72

13
17
37
40
24

420
426
422
423
413

170
176
182
184
168

1 836
840

66
65

20
34

389
418

151
181

1 254
846
1 314
623

29
38
17
22

6
14
6
5

426
440
454
454

165
178
187
185

255
212
173

65
57
42

51
27
13

453
457
443

199
196
188

3 879
806
1 840
238
322
269

35
23
51
98
67
81

8
6
23
86
36
26

423
454
424
416
432
368

158
194
179
189
173
147

Huishoudenstype
Alleenstaande
tot 65 jaar
65 jaar en ouder
Paar
zonder kinderen, beide tot 65 jaar
zonder kinderen, minstens een van beide 65-plus
met alleen minderjarige kinderen
met minstens een meerderjarig kind
Alleenstaande ouder
met alleen minderjarige kinderen
met minstens een meerderjarig kind
Overig1)
Voornaamste inkomensbron
Arbeid
Winst
Pensioenuitkering
Bijstandsuitkering
Werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering
Overig
1)

euro

Overige sociale voorzieningen, studiefinaciering, inkomen uit vermogen.
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