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Aanvraagformulier Woonkostentoeslag  
 

Algemeen 

Deze regeling is bedoeld om u tijdelijk tegemoet te komen wanneer uw financiële situatie plotseling veranderd is 

en uw woonkosten door omstandigheden te hoog geworden zijn. Zowel huurders als eigenaren van een woning 

met hoge woonkosten  kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Meer informatie staat in de toelichting. 

 

1. Wat vraag ik aan? 

 Woonkostentoeslag voor een huurhuis 

 Woonkostentoeslag voor een eigen woning 

 

2. Uw persoonlijke gegevens 

BSN aanvrager  

Cliëntnummer (indien bekend)  

Naam en voorletters  

(Correspondentie)adres  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum aanvrager  

Telefoonnummer  

Mobiele nummer  

E-mailadres  

IBAN  

Ten name van  

 

Indien van toepassing: 

BSN partner  

Naam en voorletters partner  

Geboortedatum partner  

 

3. Burgerlijke staat en leefsituatie 

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is 

Burgerlijke staat 

 Gehuwd / samenwonend 

 Alleenstaande / alleenstaande ouder 

 

  

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar info@gemeentehw.nl. 

U kunt het formulier ook per post sturen naar Gemeente Hoeksche 

Waard t.a.v. team Inkomen, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 140186 of  

klantmanagerpw@gemeentehw.nl 

B0929 
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Woonsituatie Leefsituatie 

 Huurder Heeft u medebewoners op uw adres? 

 Eigenaar  Nee 

 Inwonend  Ja, mijn medebewoners zijn: 

 Kostganger  Ouders 

 Verblijft in inrichting  Kinderen / broer / zus / anders die jonger dan 27 jaar zijn 

  Kinderen / broer / zus / anders die ouder dan 27 jaar zijn 

  Kostgangers 

  

4. Uw inkomen 

Wilt u aankruisen welke inkomsten u heeft? 

 Ik ontvang/wij ontvangen een uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) van gemeente Hoeksche Waard. 

 

 Ik ontvang/wij ontvangen ander inkomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn loon uit werk, een uitkering van het UWV of   

   de SVB, studiefinanciering, kinderalimentatie, partneralimentatie, inkomen uit eigen bedrijf of pensioen. 

 

5. Uw vermogen 

Wilt u aankruisen welk vermogen u heeft? 

 Ik ontvang/wij ontvangen een uitkering (Participatiewet) van gemeente Hoeksche Waard.  

    Het vermogen is bekend. 

  

 Ik ontvang/wij ontvangen ander inkomen(kan ook IOAW of IOAZ zijn). Mijn vermogen bestaat uit het saldo van 

    bank- en spaarrekeningen (inclusief die van mijn partner en de inwonende kinderen tot 18 jaar), een auto, 

    ander vermogen of eventuele schulden. 

 

6. Welke bewijsstukken zijn er nodig?   

Let op! Ontvangt u een uitkering (Participatiewet) van gemeente Hoeksche Waard? Dan hoeft u de inkomsten- en 

vermogensgegevens niet in te leveren. Ontvangt u van gemeente Hoeksche Waard een IOAW of een IOAZ uitkering? Dan 

hoeft u uw inkomstengegevens niet in te leveren. 

 Woonkostentoeslag voor een huurhuis 

- kopie van uw geldige ID-kaart of paspoort of verblijfsdocument 

- bewijsstuk gezinsinkomen 

- bewijsstukken van de hoogte van uw bezittingen en/of schulden (de laatste maand bankafschriften van uw betaal- en 

spaarrekening waar het saldo op vermeld staat) 

- bewijsstuk van de hoogte van de huur 

 Woonkostentoeslag voor een eigen woning 

- kopie van uw geldige ID-kaart of paspoort of verblijfsdocument 

- bewijsstuk gezinsinkomen 

- bewijsstukken van de hoogte van uw bezittingen en/of schulden (de laatste maand bankafschriften van uw betaal- en 

spaarrekening waar het saldo op vermeld staat) 

- Openstaande hypotheeksom 

- Rentelasten van de hypotheek 

- Eigenaarsdeel Waterschapslasten (staat vermeld op de aanslag van het SVHW) 

- Eigenaarsdeel Onroerende zaakbelasting (staat vermeld op de aanslag van het SVHW) 

- Eigenaarsdeel Rioolrechten (staat vermeld op de aanslag van het SVHW) 

- WOZ-waarde van de woning (staat vermeld op de aanslag van het SVHW) 

- Kosten van de opstalverzekering 

- Eventuele kosten van erfpacht 
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7. Heeft u een contactpersoon bij onze afdeling Schulddienstverlening? 

 Ik heb een contactpersoon bij de afdeling Schulddienstverlening. Mijn contactpersoon is __________________ 

    U mag contact opnemen met mijn contactpersoon. 

 

 niet van toepassing 

 

8. Verklaring en ondertekening 

Ik verklaar/wij verklaren dat het formulier naar waarheid is ingevuld. 

Datum: ______________________________________________________________________ 

 

Handtekening klant: ______________________________________________________________________ 

 

Handtekening partner: ______________________________________________________________________ 

 

Wij controleren uw gegevens en registreren uw gegevens in een persoonsregistratiesysteem. Wij kunnen ook informatie 

opvragen bij andere organisaties. Deze informatie maakt deel uit van een persoonsregistratie waarvoor de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) geldt. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens vindt u in onze 

privacyverklaring op onze website: www.gemeentehw.nl. 

  

http://www.gemeentehw.nl/
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Toelichting bij de Woonkostentoeslag 

 

Algemeen 

Wanneer uw inkomen plotseling rond bijstandsniveau gedaald is, kan u mogelijk in aanmerking komen voor 

woonkostentoeslag. Het maakt niet uit of u in een huurhuis woont of een eigen woning heeft. 

Om in aanmerking te komen voor de woonkostentoeslag kijken wij, naast de noodzakelijkheid, naar uw inkomen 

en vermogen.  

 

Draagkracht door inkomen 

Is de hoogte van uw inkomen hoger dan de voor u toepasselijke bijstandsnorm, dan heeft u draagkracht. Dit 

betekent dat al het meerdere van het inkomen boven de bijstandsnorm wordt afgetrokken van de 

woonkostentoeslag. 

Uw leefsituatie is bepalend voor de toepasselijke bijstandsnorm. Hieronder ziet u de meest voorkomende situaties 

met het bijbehorende bedrag per januari 2023. 

   

Inkomenstabel januari 2023 

Leefsituatie  
Netto inkomen per maand exclusief 

vakantiegeld  

Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.622,68 

Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.135,87 

Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd € 1.716,84 

Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd € 1.264,14 

 

Draagkracht door vermogen 

Om in aanmerking te komen voor een woonkostentoeslag wordt er, naast draagkracht naar inkomen, ook gekeken 

naar de draagkracht naar vermogen. De vermogensgrens van de draagkrachtberekening is vastgesteld op de 

vermogensgrenzen die voor de algemene bijstand gelden. 

Vermogensgrenzen  voor de algemene bijstand per 1 januari 2023 zijn: 

Echtpaar/samenwonenden : € 15.210,00 

Alleenstaande ouder  : € 15.210,00 

Alleenstaande   :  €   7.605,00 

 

Als uw vermogen hoger is dan de voor u toepasselijke vermogensgrens, heeft u voor dat meerdere bedrag geen 

recht op woonkostentoeslag. 

 

Vermogen in de woning (overwaarde) 

Tot € 64.100,00 is de overwaarde vrij.  

 

Hoogte woonkostentoeslag bij een huurhuis 

• Bij een huur lager dan de maximale huurgrens voor huurtoeslag is de woonkostentoeslag gelijk aan 

het bedrag wat de  huurtoeslag zou zijn. 

• Bij een huur hoger dan de maximale huurgrens voor huurtoeslag is de woonkostentoeslag gelijk aan 

de huur min de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is het bedrag van de huurtoeslaggrens min het 

bedrag wat de huurtoeslag zou zijn. 

Om de hoogte te kunnen beoordelen, moet u een bewijs van de hoogte van de huur met de aanvraag 

meesturen. 

 

Hoogte woonkostentoeslag bij een eigen woning 

• Bij woonkosten lager dan de maximale huurgrens voor huurtoeslag is de woonkostentoeslag gelijk aan 

het bedrag wat de huurtoeslag zou zijn. 

• Bij woonkosten hoger dan de maximale huurgrens voor huurtoeslag is de woonkostentoeslag gelijk 

aan de woonkosten min de eigen bijdrage.  

Om de woonkosten te bepalen moet u de volgende gegevens met de aanvraag meesturen: 

- Openstaande hypotheeksom 
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- Rentelasten van de hypotheek 

- Eigenaarsdeel Waterschapslasten (staat vermeld op de aanslag van het SVHW) 

- Eigenaarsdeel Onroerende zaakbelasting (staat vermeld op de aanslag van het SVHW) 

- Eigenaarsdeel Rioolrechten (staat vermeld op de aanslag van het SVHW) 

- WOZ-waarde van de woning (staat vermeld op de aanslag van het SVHW) 

- Kosten van de opstalverzekering 

- Eventuele kosten van erfpacht 

 

 

 


