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Verzoek
Bijzondere situatie huurtoeslag

 Waarom dit formulier?

Met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag vraagt u ons 
om rekening te houden met een bijzondere situatie voor de huur-
toeslag. Bijvoorbeeld als u een aangepaste woning hebt omdat 
iemand in uw huishouden een handicap heeft. U kunt dan misschien 
toch huurtoeslag krijgen, ook al is uw aanvraag afgewezen. Of als u 
wel al huurtoeslag krijgt, misschien krijgt u dan een hoger bedrag.

Eerst huurtoeslag aanvragen
Krijgt u al huurtoeslag? Of hebben wij uw eerdere aanvraag voor 
huurtoeslag afgewezen? Vul dan dit formulier in om uw bijzondere 
situatie door te geven.

Hebt u nog geen huurtoeslag aangevraagd? Doe dit dan eerst 
met Mijn toeslagen op toeslagen.nl. Of bel de BelastingTelefoon: 
0800 - 0543. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u van ons een 
beschikking. Wij hebben dan nog geen rekening gehouden met uw 
bijzondere situatie. U kunt dus ook een afwijzing van uw aanvraag 
krijgen. Nadat u deze beschikking hebt ontvangen, kunt u uw 
bijzondere situatie doorgeven met dit formulier.

Niet alles invullen
Vul alleen de vragen in die voor u van toepassing zijn. U moet wel 
altijd vraag 1 en 2 invullen en het formulier ondertekenen bij vraag 8. 

Formulier terugsturen
Druk het formulier af en stuur het naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Antwoordnummer 21220
6400 TG Heerlen

Een postzegel is niet nodig. 

Bijlagen meesturen
Meestal moet u met het formulier ook bijlagen meesturen. U leest bij 
elke vraag of u iets moet meesturen. Maak kopieën van de gevraagde 
bewijsstukken, originele documenten sturen we niet terug. Schrijf op 
elke bijlage uw burgerservicenummer. Gebruik geen nietjes of 
paperclips. 

Na ontvangst van uw formulier
Zodra wij het formulier van u hebben ontvangen, bekijken we of 
u toch (meer) huurtoeslag kunt krijgen. U krijgt van ons een brief 
waarin staat of we rekening houden met uw bijzondere situatie.  

Tot wanneer kunt u een verzoek doen?
Geef uw situatie zo snel mogelijk door. Maar kan dat niet? Dan hebt 
u nog ruim de tijd. U kunt nog een verzoek doen tot 5 jaar ná het jaar 
waar het verzoek over gaat. Soms hebt u nóg langer de tijd. Krijgt u 
pas na een paar jaar een definitieve berekening? En kunt u daardoor 
niet meer binnen 5 jaar een verzoek doen? Dan kunt u dat doen tot 
1 jaar nadat u de definitieve berekening hebt gekregen.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en 
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Hebt u vragen?
Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Daar vindt u ook de adressen voor 
hulp bij u in de buurt. Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. 

https://toeslagen.nl
https://belastingdienst.nl/privacy
https://toeslagen.nl/huurtoeslag
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02 van 04

1 Uw gegevens. Altijd invullen

1a Uw voorletter(s) en naam

1b Straat en huisnummer

1c Postcode en plaats

1d Telefoonnummer overdag

1e Burgerservicenummer

1f Geboortedatum

2 Ingangsdatum. Altijd invullen

Datum waarop de bijzondere 
situatie ingaat

3 Iemand in uw huishouden heeft een handicap

Kruis de situatie aan die voor u geldt.

3a Iemand in uw huishouden heeft een handicap en iedereen is jonger dan 23 jaar

3b Iemand in uw huishouden heeft een handicap en u woont in een aangepaste woning

Bij 3a – Stuur een kopie van 1 van de volgende bewijzen mee:
 – Het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een Wlz‑indicatie heeft (Wet 
langdurige zorg).

 – De indicatie voor woonaanpassingen volgens de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Of volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
 – De Wmo‑beschikking voor beschermd wonen vanwege de handicap.
 – Een ander bewijs waaruit de handicap blijkt en waaruit blijkt waarom u in deze woning moet wonen.

Let op! Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig.

Bij 3b – Stuur kopieën van de volgende bewijzen mee:
Stuur kopieën van de volgende 2 bewijzen mee:

 – Het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een Wlz‑indicatie 
heeft (Wet langdurige zorg). Of een kopie van de indicatie voor woonaanpassingen uit de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) of de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

 – Een subsidiebeschikking. Dit is het bewijs dat het huis voor een gehandicapte is gebouwd. Of dat het is verbouwd met subsidie van de Wvg/Wmo 
of een vergelijkbare regeling. Vraag dit na bij uw verhuurder. Of een verklaring van de woningcorporatie, waarin staat dat de woning is aangepast in verband 
met een handicap.

Let op! Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig.

3c Voorletters en naam van degene 
met een handicap

3d Burgerservicenummer van 
deze persoon

4 U hebt een grote woning voor een huishouden van 8 of meer personen

U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen.

Aantal personen in uw huishouden
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5 Iemand in uw huishouden woont langer dan 1 jaar niet in huis

Stuur mee: een kopie van het bewijs van opname of detentie.

5a Voorletters en naam van 
deze persoon

5b Burgerservicenummer van 
deze persoon

5c Straat en huisnummer van de 
instelling of inrichting

5d Postcode en plaats van de 
instelling of inrichting

5e Periode van opname van tot

6 Iemand in uw huishouden wordt thuis verzorgd

Stuur mee: een kopie van het indicatiebesluit voor zorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarin staat dat u, uw toeslagpartner of 
medebewoner een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig. 

6a Voorletters en naam van degene 
die verzorgd wordt

6b Burgerservicenummer van 
deze persoon

7 Iemand in uw huishouden heeft bijzonder inkomen

Stuur mee: een bewijs waaruit blijkt om wat voor soort bedrag het gaat en hoe hoog het (bruto)bedrag is. Gaat het om een nabetaling? Dan moet uit het 
bewijs duidelijk blijken op welke jaren de nabetaling betrekking heeft.

7a Voorletters en naam van degene die 
het bijzondere inkomen ontvangt

7b Burgerservicenummer van 
deze persoon

7c Bruto bijzonder inkomen

7d Omschrijving van het inkomen

8 Ondertekening. Altijd invullen

Datum ondertekening

Uw handtekening

Let op! Moet u bijlagen meesturen? Stuur dan kopieën mee, originele documenten sturen we niet terug. Vermeld op iedere bijlage 
uw burgerservicenummer en voeg deze bij het formulier in de envelop. Gebruik geen nietjes of paperclips.

Druk het formulier af en stuur het met eventuele bijlagen naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Antwoordnummer 21220
6400 TG Heerlen

€
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 Uitleg bij de vragen van het formulier

Vraag 3: iemand in uw huishouden heeft een handicap
Vul deze vraag in als een van de volgende situaties voor u geldt:

Iedereen in uw huishouden is jonger dan 23 jaar en iemand heeft 
een handicap
Als in uw huishouden iedereen jonger is dan 23 jaar, dan geldt een 
lagere maximale huur voor de huurtoeslag. Maar is iemand in uw 
huishouden gehandicapt? Dan mag de huur hoger zijn dan de 
maximale huur voor jongeren. 

U hebt een aangepaste woning vanwege een handicap
U kunt recht hebben op meer huurtoeslag als uw woning is aangepast 
omdat uzelf, uw toeslagpartner of een medebewoner een handicap 
heeft. Of u kunt huurtoeslag krijgen terwijl uw huur hoger is dan de 
maximale huur.

Vraag 4: u hebt een grote woning voor een huishouden 
van 8 of meer personen
Woont u met 8 of meer personen in uw woning? En is de woning 
geschikt en bestemd voor een groot gezin? Dan mag uw huur hoger 
zijn dan de maximale huur.

Vraag 5: iemand in uw huishouden woont langer dan 1 jaar 
niet in huis
Gaat iemand in uw huishouden langer dan 1 jaar naar een verpleeg-
huis, psychiatrisch ziekenhuis  of in detentie? En staat deze persoon 
ingeschreven op uw woonadres? Dan kunt u ons vragen deze persoon 
niet mee te tellen voor de huurtoeslag. Dit kan ook als u nu al weet 
dat deze persoon langer dan 1 jaar uit huis zal zijn. Weet u de 
einddatum nog niet? Dan hoeft u niets in te vullen. 

Vraag 6: iemand in uw huishouden wordt thuis verzorgd
Hebt u, of heeft uw partner of medebewoner verzorging nodig? En kan 
de verzorging thuis plaatsvinden in plaats van in een verpleeghuis of 
verzorgingstehuis? Dan tellen wij 1 persoon minder mee voor uw 
huurtoeslag. Dit geldt ook als u een meerderjarig kind of een ouder 
bij u thuis verzorgt.

Wij bepalen welke bewoner we niet meetellen. Van die persoon tellen 
we ook het inkomen en vermogen niet mee. Wij kiezen de situatie 
die voor u het meest gunstig is. Het inkomen en vermogen van de 
aanvrager telt altijd mee. Ook als dat degene is die verzorging nodig 
heeft.

Vraag 7: iemand in uw huishouden heeft bijzonder inkomen
Bijzonder inkomen is inkomen dat u, uw partner of mede bewoner 
krijgt naast het gebruikelijke loon of uitkering. U kunt ons vragen 
om deze inkomsten niet mee te tellen voor de huurtoeslag. 
Het gaat dan om:

 – een afkoopsom van een klein pensioen (ouderdoms- of 
nabestaandenpensioen)  
Of de afkoopsom niet meetelt, hangt af van het pensioen dat 
u jaarlijks zou krijgen. Kijk voor de bedragen op toeslagen.nl.

 – een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren 
 – een wezenuitkering aan een ander dan de wettelijke 
vertegenwoordiger 

 – een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten 
 – een verhoging van uw Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor 
kosten van oppas en verzorging

https://toeslagen.nl
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