Alles over huurtoeslag
Wanneer heeft u recht op huurtoeslag?

Inleiding
Wanneer uw inkomen niet zo hoog is en u in een huurwoning woont, kunt u mogelijk in
aanmerking komen voor huurtoeslag. U krijgt in dit geval van de Belastingdienst elke maand
een bijdrage in de huurlasten. In deze folder leest u onder andere wat u moet doen om
huurtoeslag te kunnen ontvangen.

Het aanvragen van huurtoeslag
Iedereen die voor huurtoeslag in aanmerking wil komen,
moet bij de Belastingdienst een aanvraag indienen. U kunt
huurtoeslag aanvragen door met uw DigiD inloggegevens in te
loggen op de website www.toeslagen.nl. Let op; Deel uw DigiD
inloggegevens nooit zomaar met anderen en of laat ze ergens
liggen. Bent u de gegevens kwijt, vraag deze dan opnieuw
aan bij de Belastingdienst, dit duurt 5 werkdagen. Bij de
belastingtelefoon 0800 - 0543 van de Belastingdienst kunt u
meer informatie opvragen over huurtoeslag. Zorg dat u bij alle
contacten over huurtoeslag uw burgerservicenummer (sofinummer) bij de hand heeft. Wanneer u voor uw oude woning
huurtoeslag kreeg en nu opnieuw in aanmerking hiervoor wilt
komen, dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen.
Uw huurtoeslag loopt door op uw nieuwe adres. Wel moet u
uw nieuwe huurprijs aan de Belastingdienst doorgeven. Zij
passen de hoogte van uw huurtoeslag hierop aan.
De hoogte van de huurtoeslag
Voor de berekening van de huurtoeslag is het gezinsinkomen
op het moment van aanvragen bepalend. De Belastingdienst
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of uzelf moet een schatting maken
hoe hoog uw inkomen over het hele
(huidige) jaar zal zijn. Het is belangrijk,
dat u alle wijzigingen in de inkomens-,
gezins-, leef-, of huur-situatie, die
plaatsvinden nadat u de aanvraag
huurtoeslag heeft ingediend,
onmiddellijk doorgeeft aan de Belastingdienst. Het recht op toeslag wordt
namelijk berekend op basis van de
meest actuele informatie van uzelf.
Teveel ontvangen huurtoeslag moet
worden terugbetaald aan de Belastingdienst.
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Uitbetaling huurtoeslag
De Belastingdienst betaalt uw huurtoeslag vóórdat de maand
begint, rond de 20ste van de maand ervoor, uit. Valt de 20e in
het weekend, dan ontvangt u uw toeslag de maandag daarna.
Meer informatie over huurtoeslag
-	Internet: op de website www.toeslagen.nl is alle
belangrijke informatie te vinden over huurtoeslag. U kunt
via deze site rechtstreeks uw aanvraag voor de huurtoeslag
indienen en wijzigingen doorgeven. Bovendien vindt u er 		
veel gestelde vragen en hun antwoorden.
-	Belastingtelefoon 0800 – 0543: Via dit nummer kunt u
algemene vragen over de toeslagregeling stellen. Wilt u een
afspraak maken bij een Belastingdienstbalie voor hulp bij
het invullen van de aanvraag, dan kunt u dat ook via dit
nummer regelen.
facebook.com/Woonwenz
twitter.com/Woonwenz1907
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Wanneer heeft u recht op huurtoeslag
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u aan een
aantal voorwaarden voldoen. Of u recht heeft op huurtoeslag
hangt namelijk af van uw gezinssituatie, uw huurlasten, uw
vermogen en uw inkomen. Op de website www.toeslagen.nl
kunt u, door een proefberekening te maken, vooraf al zien of u
(hoogstwaarschijnlijk) recht heeft op huurtoeslag. Natuurlijk
kunt u altijd een aanvraagformulier indienen.

