Huurtoeslag aanvragen
Huurtoeslag is een bijdrage in huurkosten namens de overheid. Het recht op en de hoogte van de
huurtoeslag is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden veranderen per jaar, je
moet dus elk jaar een wijziging doorgeven.
De toeslagen worden verstrekt door een onderdeel van de Belastingdienst. De meeste informatie
omtrent de huurtoeslag kan dan ook op de site van de Belastingdienst gevonden worden.
Stappenplan aanvragen huurtoeslag

1. Controleer of je voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van huurtoeslag.
Dit kan op de volgende pagina van de Belastingdienst: Controleer of je voldoet aan
de voorwaarden voor het ontvangen van huurtoeslag. Dit kan op de volgende
pagina van de Belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/pri
ve/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag_2015/voorwaarden_2015/voorwaarden_hu
urtoeslag_2015.
Je kunt tevens een proefberekening maken op de site van de Belastingdienst, hier
kun je snel zien of je recht hebt op de toeslag
(http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/).
2. Zoek vervolgens de rekenhuur en servicekosten van je kamer of appartement op.
Deze informatie kun je opvragen bij je verhuurder en dient in je contract te staan.
Als je bij DUWO huurt kun je deze informatie op je mijn-DUWO
(https://www.duwo.nl/ik-huur/mijn-duwo/inloggen/) web pagina vinden. De
informatie is te vinden onder het kopje huurprijsopbouw.
3. Zoek je verzamelinkomen over het afgelopen jaar op. Dat is het totaal van je
inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen van het belastingsysteem. Simpelweg al
je vermogen of inkomsten waarover je het afgelopen jaar belasting hebt moeten
betalen. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-enantwoord/wat-is-belastbaar-inkomen-en-wat-is-verzamelinkomen)
4. Vraag vervolgens de huurtoeslag aan op de toeslagen pagina van de
Belastingdienst.
(http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/pr
ive/toeslagen/index.html) Het aanvragen gaat via een speciale pagina die je kunt
bereikt na in te loggen met je DigID.
5. Na het invullen van je gegevens is direct duidelijk of je recht hebt op de toeslag of
niet. Als je recht hebt op de toeslag zal je de toeslag over 1 kalenderjaar krijgen.

Huurverhoging?

Als je een huurverhoging hebt gehad moet deze doorgeven worden aan de Belastingdienst. In het
geval je bij DUWO een kamer huurt gaat het doorvoeren van de huurwijziging automatisch,
controleer dit wel altijd even! Het bekijken van de huidige aangegeven rekenhuur en toegekende
huurtoeslag kan via dezelfde website als waar je de toeslag aanvraagt.
Als je bij DUWO huurt zal de huur elk jaar zo verhoogt worden dat je je recht op de huurtoeslag blijft
behouden. Dit doet DUWO express en zorgt er voor dat de kamers betaalbaar blijven.
Succes met het aanvragen van de toeslag! Met vragen omtrent de huurtoeslag kun je bij ons terecht
of bij de belastingdienst zelf.

