Voorwaarden voor zorgtoeslag
Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de
volgende voorwaarden voldoen:
•

U bent 18 jaar of ouder

•

U hebt een Nederlandse zorgverzekering

•

Uw inkomen ligt onder de (gezamenlijke) inkomensgrens
Lees in de tabel hieronder wat de inkomensgrenzen per jaar zijn.
Maximaal inkomen

Maximaal inkomen

zonder toeslagpartner

van toeslagpartners samen

2019

€ 29.562

€ 37.885

2018

€ 28.720

€ 35.996

•

U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

•

Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog

Kijk bij uw situatie om te zien hoeveel vermogen u maximaal mag hebben.
Jaar

Maximaal vermogen
zonder toeslagpartner

Maximaal vermogen
samen met toeslagpartner

2019

€ 114.776

€ 145.136

2018

€ 113.415

€ 143.415
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Voorwaarden Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van uw woning.
Om huurtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
•

Uw inkomen en dat van uw toeslagpartner en medebewoners is niet te
hoog.

Jaar

Ik woon alleen en heb de
AOW-leeftijd

Ik woon niet alleen en heb de
AOW-leeftijd

2019

€ 22.675

€ 30.800 samen

2018

€ 22.375

€ 30.400 samen

•

Uw vermogen en dat van uw toeslagpartner en medebewoners is niet
te hoog.

Bedragen van het maximale vermogen voor de huurtoeslag van de afgelopen 5
jaar

Jaar

Ik heb geen
toeslagpartner

Ik heb een
toeslagpartner

Maximaal vermogen
2019

€ 30.360

€ 60.720 samen

Maximaal vermogen

€ 30.000

€ 60.000 samen

2018
•
•

U, uw toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse
nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
Uw huur is niet te hoog.

Jaar

Huurgrens

2019

€ 720,42

•

U huurt een zelfstandige woonruimte.

Dit is een woning met een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op
slot kunt doen , zoals een flat of een rijtjeshuis. En in de woning moeten in
elk geval aanwezig zijn:
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•
•
•

een eigen woon(slaap)kamer
een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een
aansluitpunt voor een kooktoestel
een eigen toilet met waterspoeling

Soms is het misschien niet helemaal duidelijk of u een zelfstandige
woonruimte hebt. Kijk hieronder bij uw situatie en lees hoe het zit.
Het maakt niet uit van wie u huurt (bijvoorbeeld makelaar,
woningbouwvereniging of particulier). Zolang u maar aan
alle voorwaarden voldoet.
•
•
•
•
•

U bent 18 jaar of ouder.
U woont in Nederland.
U, uw toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente
ingeschreven op uw woonadres.
U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend.
U betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften.

Bijzondere situaties
In de volgende situaties zijn de regels iets anders.
Met de toets Ctrl en linker muisklik kom je bij de achtergronden van de
hieronder onderstreepte uitzonderingen:
•

U krijgt verzorging thuis.

•

U woont langer dan 1 jaar buitenshuis.

•

Iemand in uw huishouden is gehandicapt en uw woning is aangepast.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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