Huurders met een inkomen dat niet hoog genoeg is om de
maandelijkse huurprijs te betalen, kunnen sinds jaar en dag
rekenen op een tegemoetkoming. In het verleden was dat de
bekende huursubsidie. In plaats daarvan bestaat nu de regeling Huurtoeslag.

Bijdrage in je huurprijs
Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurprijs. De toeslag wordt
maandelijks uitbetaald door de Belastingdienst. Het is ook de Belastingdienst
die je eventuele aanvraag verwerkt en de hoogte van je huurtoeslag berekent.
Wanneer krijg je huurtoeslag?
Of en hoeveel huurtoeslag je krijgt, is afhankelijk van twee zaken:
•
de hoogte van de huur die je maandelijks betaalt;
•	de hoogte van het belastbare gezinsinkomen. Het gaat hierbij om het
actuele inkomen, dus het inkomen zoals dat op het moment van
aanvraag is.
Per maand berekend
De toeslag wordt per maand berekend en kan door wijzigingen ook per maand
worden aangepast. Ook als je inkomen plotseling zou dalen en onder de
huurtoeslaggrens komt, kun je vanaf dat moment onmiddellijk een aanvraag
voor huurtoeslag indienen. Omgekeerd zou het kunnen zijn dat je door
inkomensstijging plotseling geen recht meer hebt op huurtoeslag. Aan het
einde van het jaar volgt een afrekening. Wil je voorkomen dat je dan moet
terugbetalen, dan kun je via een wijzigingsformulier verzoeken om de
huurtoeslag stop te zetten.
Je kunt het hele jaar aanvragen
Huurtoeslag aanvragen kan het hele jaar door. Kom je in aanmerking,
dan wordt de toeslag vervolgens met terugwerkende kracht uitgekeerd.
Dus óók voor de maanden van het jaar die al verstreken zijn. In principe
kun je huurtoeslag voor een bepaald jaar aanvragen tot 1 april van het
daaropvolgende jaar.

Alles over
huurtoeslag

Pas op, de toeslag is persoonsgebonden
Huurtoeslag is persoonsgebonden en wordt toegekend aan degene die deze
aanvraagt. Verlaat de aanvrager het woonadres of komt hij of zij te overlijden,
dan moeten de achterblijvers opnieuw huurtoeslag aanvragen.
Meer weten?
Wil je meer weten over de huurtoeslag en misschien alvast zelf een
berekening maken? Kijk dan op www.toeslagen.nl.
Huurtoeslag aanvragen?
Denk je in aanmerking te komen voor huurtoeslag, dan moet je die zelf
aanvragen. Je kunt daarvoor een formulier aanvragen bij de belastingdienst
via www.toeslagen.nl. Je kunt ook even bellen naar de belastingtelefoon:
(0800) 05 43.
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