Huurtoeslag
Komt u in aanmerking?

Versie januari 2022

De stappen kort uitgelegd
Hieronder leest u de belangrijkste informatie over huurtoeslag.
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Huurtoeslag is geld van de overheid. Dit krijgt u als
uw huur te hoog is voor uw inkomen.
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Bereken of u in aanmerking komt op
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.
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Is het antwoord ja, vraag huurtoeslag aan via de
Belastingdienst.
Telefoon: 0800-0543, website: www.toeslagen.nl
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Hulp nodig? Vraag het uw buurtteam. Zoek uw
buurtteam op www.buurtteamsutrecht.nl.
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Verandert uw situatie? Bijvoorbeeld uw inkomen of
huur. Geef dit meteen door aan de Belastingdienst.
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Huurtoeslag: uitgebreide informatie
Als uw huur te hoog is voor uw inkomen, komt u misschien in
aanmerking voor huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de
overheid voor de huur van uw woning.
Voorwaarden huurtoeslag
Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Wanneer uw
inkomen licht stijgt, zal uw huurtoeslag niet ineens vervallen. In de
huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage is hoger naarmate
uw inkomen stijgt. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur,
uw leeftijd en uw gezinssamenstelling.
De rekenhuur* moet onder de volgende grenzen liggen:
Tabel huurgrenzen
2022

Onder 23 jaar (zonder
kind)

23 jaar en ouder (en
onder 23 jaar met
kind)

Maximale rekenhuur

€ 442,46

€ 763,47

*Let op! Het gaat hier om de ‘rekenhuur’. De rekenhuur is de kale
huurprijs met soms nog een deel van de servicekosten. Servicekosten
betaalt u bijvoorbeeld voor het schoonmaken van algemene ruimtes, een
huismeester of een glasverzekering.
Huurtoeslag berekenen
Het verdwijnen van de inkomensgrenzen betekent niet dat iedereen nu
huurtoeslag krijgt. Bereken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag op
de pagina www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.
Aanvragen huurtoeslag
Huurtoeslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst. Zij bepalen
hoeveel huurtoeslag u ontvangt. U kunt huurtoeslag digitaal aanvragen
via www.toeslagen.nl. U kunt ook bellen met de Belastingdienst via het
gratis telefoonnummer: 0800-0543.
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Wijzigingen zelf doorgeven
Voorkom dat u teveel geld ontvangt en later terug moet betalen.
Geef wijzigingen, bijvoorbeeld in uw inkomen of uw huur, direct door aan
de Belastingdienst.
Hulp bij aanvragen huurtoeslag
Wilt u hulp bij het aanvragen van huurtoeslag? Neem dan contact op met
uw buurtteam. Zoek het buurtteam dat bij u in de buurt werkzaam is op
www.buurtteamsutrecht.nl.
Vragen?
Misschien heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. U kunt
ons altijd mailen of bellen. Onze contactgegevens staan aan de
achterkant van deze brochure.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Bezoek
J. C. Maylaan 18
3526 GV Utrecht
Post
Postbus 3151
3502 GD Utrecht
Telefoon
030 282 78 88
E-mail
klantenservice@boex.nl
Website
boex.nl

