Huurtoeslag
Huurtoeslag is bedoeld voor mensen die in een duur huurhuis wonen. Om in aanmerking
te komen voor huurtoeslag moet u ouder zijn dan 18 jaar en ingeschreven staan bij de
gemeentelijke basisadministratie op het huisadres waarvoor u toeslag wilt aanvragen. Er
zijn nog meer voorwaarden waaraan u moet voldoen.
Informatie en een aanvraagformulier is te vinden op www.toeslagen.nl

Mantelzorg en huurtoeslag
Bij het vaststellen van uw huurtoeslag wordt gekeken naar uw inkomen en dat van uw
medebewoners.
Soms wordt het inkomen van iemand die verzorgd moet worden buiten beschouwing
gelaten voor de huurtoeslag. Zo krijgt u meer huurtoeslag. U kunt hiervoor een beroep
doen op de hardheidsclausule.
Soms kan ook een deel van uw inkomen of vermogen buiten beschouwing worden
gelaten, ook hiervoor kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule.
U kunt een beroep doen op deze regeling als u het gewone aanvraag- en
wijzigingsformulier of–programma hebt ingevuld en een voorschotbeschikking hebt
ontvangen. U vindt op de site www.toeslagen.nl een formulier “Verzoek bijzondere
situatie Huurtoeslag”, alsmede een toelichting. U dient het formulier te sturen naar:
Belastingdienst/Toeslagen, Antwoordnummer 21120, 6400 XP Heerlen.
Als bewijs heeft u een verklaring van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig,
waaruit blijkt dat u, uw partner of medebewoner een indicatie voor verblijf heeft. Een
verklaring van een huisarts is niet geldig. De indicatie dient te zijn afgegeven voor 5 jaar.
Let op: stuur niet het origineel mee, maar een kopie.
Informatie over huurtoeslag
Voor informatie hierover kunt u terecht bij het Hulp- en Informatiepunt (HIP).
Iedere gemeente heeft een of meer HIP`s. Deze zijn ondergebracht bij de
woningbouwvereniging of bij de gemeente. U kunt ook kijken voor adressen op
www.toeslagen.nl

Woonkostentoeslag
In veel gemeenten is het mogelijk om in bijzondere omstandigheden een
woonkostentoeslag te krijgen. Woonkostentoeslag is bedoeld voor mensen van wie het
inkomen is gedaald tot een minimuminkomen en die in verhouding tot hun inkomen hoge
woonlasten hebben.
Een aanvraag voor woonkostentoeslag moet worden ingediend bij de sociale dienst.
U hoeft geen bijstanduitkering te hebben om hiervoor in aanmerking te komen.
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