Meer mensen recht op huurtoeslag
30 januari 2020
Kreeg u voorheen geen huurtoeslag omdat uw inkomen daar net iets te hoog voor was? In
2020 komt u mogelijk wel in aanmerking. Hoe vraagt u huurtoeslag aan en waar moet u
dan om denken?
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De regels voor huurtoeslag zijn dit jaar anders dan vorig jaar. De harde inkomensgrens
bestaat niet meer. Voor huurtoeslagontvangers die iets meer gaan verdienen is dat prettig.
Wie net boven de grens raakt verliest niet meer meteen alle toeslag. Maar het is ook fijn
voor huurders die tot nu toe geen toeslag konden krijgen omdat hun inkomen net boven de
grens lag. Die komen in 2020 ook in aanmerking.
Online rekenhulp
Om te controleren of u in 2020 toeslag kunt krijgen kunt u een proefberekening maken
(externe link)
op de website van de Belastingdienst. Dat doet u met een rekenhulp die u anoniem kunt
invullen. U hoeft niet in te loggen met DigiD. U vult uw jaarinkomen en overige gegevens
in en de rekenhulp vertelt of u huurtoeslag kunt krijgen en zo ja, hoeveel. De rekenhulp
heeft ook een link naar een scherm waarmee u een inschatting kunt maken van uw
inkomen in 2020 (uw toetsingsinkomen).
Aanvragen bij Belastingdienst
Vraag uw huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. En dus niet bij een dienstverlener of
website die geld vraagt om dit voor u te doen. Om toeslag aan te vragen moet u uiteraard
wél inloggen met DigiD, op Mijn Toeslagen van de Belastingdienst
(externe link)
.
Huurtoeslag is een voorschot
Het toeslagbedrag dat huurders krijgen is lang niet altijd meteen het juiste. Dat komt
omdat toeslagen voorschotten zijn, betalingen vooraf dus. Op hoeveel toeslag u

daadwerkelijk recht hebt weet de Belastingdienst pas op het moment dat uw inkomen over
2020 definitief bekend is. Maar dan hebt u het voorschot al gekregen. Als dat te veel was
moet u daarna weer terugbetalen.
Voorkomen dat je moet terugbetalen
Lijkt achteraf terugbetalen u niks? Maak dan meerdere proefberekeningen. Zo kunt u
uitvinden welk toeslagbedrag er hoort bij een inkomen dat iets hoger is dan dat van u. Als
u toeslag aanvraagt op basis van dat hogere inkomen krijgt u een lager voorschot. Blijkt
achteraf dat u daardoor te weinig toeslag kreeg? Dan ontvangt u een nabetaling. Veel
mensen vinden dat fijner dan achteraf terugbetalen.
Achteraf aanvragen kan ook
Wat u ook kunt doen is wachten met aanvragen tot uw inkomen over 2020 definitief
bekend is. Het bedrag dat u dan krijgt is gelijk goed. Huurtoeslag voor 2020 kunt u nog
aanvragen tot 1 september 2021. Maar soms zijn er goede redenen om juist niet te
wachten. Bijvoorbeeld: u verwacht dat uw huurprijs -door de huurverhoging van 1 juli
2020- boven de huurtoeslaggrens van € 737,14 uit gaat komen. In dat geval kunt u beter
nu al een aanvraag doen.

