CHECKLIST HUURTOESLAG
HUUR
Maximale huurgrens

2018
710,68

2019
720,42

MAXIMAAL INKOMEN
Eenpersoons 65+
22.375
Meerpersoons 65+
30.400
Eenpersoons 6522.400
Meerpersoons 6530.400
Maximaal vermogen pp
30.000
Als er inkomen uit Box 3 is , dan is er geen recht op huurtoeslag.

BEREKENING HUURTOESLAG
Kale huur
+Schoonmaakkosten gem. ruimtes ( max. 12,--)
+Energiekosten gem. ruimtes ( max. 12,--)
+Huismeesterkosten ( max. 12,--)
+Kosten dienst- en recreatieruimtes ( max. 12,--)
=Rekenhuur

max. 710,68

22.675
30.800
22.700
30.800
30.360

max. 720,42

VERPLEEGHUIS PROBLEMATIEK
Als de partner in de BRP is ingeschreven op het adres van een zorginstelling, met een overblijvende
partner die in het huis is blijven wonen, dit inkomen niet meer metellen voor de huurtoeslag
maar wel voor de zorgtoeslag.
Bijzonder inkomen (telt niet mee voor huurtoeslag )
**Afkoopsom ouderdoms- of nabestaanden pensioen en liquidatiewet ongevallenwetten.
**Nabetaling van inkomsten uit vorige jaren
**Wezenuitk. aan een ander dan de wettelijk vertegenwoordiger
In bovenstaande gevallen verzoek bijzondere situatie huurtoeslag indienen tegelijkertijd met de
aangifte inkomstenbelasting
Bijzonder vermogen ( telt niet mee voor de huurtoeslag )
**Van een pleegkind
**Geblokkeerd vermogen van een minderjarig kind
**vergoeding tegemoetkoming asbestslachtoffers
**Uitkering uit een "DES" fonds tbv "DES" preparaten
**Uitkering seksueel misbruik slachtoffers RK kerk
**Slachtoffers "Volendamse discobrand"
**Smartengeld uitkering
**Schadevergoeding hemofiliepatienten die het aidsvirus hebben opgelopen.
**Uitkering tegoeden 2e wereldoorlog.
**Uitkeringen aan invalide oorlogsveteranen.
**Uitkeringen wegens sexueel misbruik van minderjarigen in instellingen.
**Uitkeringen "Backpay" ivm de Japanse bezetting tbv ambtenaren en militairen.
Hiervoor gebruiken het formulier "Verzoek bijzonder vermogen toeslagen.
Noot:
Voor de huurtoeslag geldt ook het inkomen van kleinkinderen die bij grootouders
gaan inwonen ivm studie oid.
Als de situatie daartoe aanleiding geeft kan er een beroep op "onderhuur" worden gedaan , daarvoor
daarvoor zijn wel vereisten zoals , aparte kamer , geen financiële verstrengeling, markconforme huur
huurcontract en kan alleen bij kleinkinderen ( dus niet bij kinderen ).

Toeslagen na overlijden partner
In geval van overlijden van een toeslagaanvrager met een toeslagpartner wordt de toeslag op naam
van de toeslagpartner gezet, hierover ontvangt men bericht.
Het inkomen van de overledene telt mee tot de datum van overlijden , het inkomen van de toeslagpartner telt voor het hele jaar mee.
Het kan dus voorkomen dat door stijging van het inkomen een toeslag gaat vervallen of gedeeltelijk
terugbetaald moet worden , als het inkomen daalt kan er wellicht een nieuwe toeslag aangevraagd
worden. Bij voorbeeld door daling van het inkomen na overlijden kan een huurtoeslag aangevraagd
worden waar men voordien niet voor in aanmerking kwam.
Hierbij is vooral van belang het tijdstip van overlijden. ( aan het begin of aan het eind van het jaar)
Periode voor overlijden:
Het inkomen v.d. overledene tot overlijdensdatum wordt als jaarinkomen beschouwd , voor het
inkomen van de partner moet men uitgaan van het werkelijk JAARINKOMEN .
Aan de hand van deze 2 inkomens samen wordt bepaald of er recht op HT bestond in de
periode voor overlijden. ( hier is dus de overlijdensdatum van groot belang )
Periode na overlijden:
Met de nieuwe inkomensgegevens wordt van de overblijvende partner het jaarinkomen
berekend en dit inkomen wordt bij de nieuwe aanvraag opgegeven.
ZORGTOESLAG
2018
28.720
35.996

2019
29.562
37.885

113.415
143.415
1.128
2.112

114.776
145.415
1.188
2.304

Maximaal inkomen zonder partner
Maximaal inkomen met partner
Vrij vermogen voor de zorgtoeslag 1 pers.
Vrij vermogen voor de zorgtoeslag 2 pers.
Maximale zorgtoeslag alleenstaand
Maximale zorgtoeslag met partner

Drempelinkomen
Standaardpremie per persoon

20.500
1.546
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20.500 (±)
1.609 (±)

