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Welkom 
De drieëndertig deelnemers aan deze Beraadsgroep worden hartelijk welkom geheten.  John van der 
Pauw zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over een nieuwtje bij de huurtoeslag: 
het ontbreken van een maximumgrens voor inkomens. Daarbij zullen de doelgroepen van diverse 
voorzieningen aan bod komen.  
Na de pauze inventariseert het Cliënten Beraad Almere (CBA) nieuwe ontwikkelingen en problemen 
met een structureel karakter in Almere. 

 
Belastingdienst 
De Belastingdienst voert divers taken uit. Ieder onderdeel van de Belastingdienst heeft een eigen 
kleur. Het onderdeel dat de inkomstenbelasting doet heeft de kleur blauw. De kleur groen is van de 
Douane en rood is van de Belastingdienst Toeslagen. 
 
Subsidies 
Het onderdeel toeslagen is niet de enige die zorgt voor ‘subsidies’. In de inkomstenbelasting zijn 
aftrekposten en vrijstellingen verwerkt die eenzelfde effect hebben. De meest bekende is de 
hypotheekrenteaftrek, een subsidie voor woonlasten van eigenaren van koopwoningen. Voor 
ondernemers bestaan diverse vrijstellingen.  
De Belastimgdienst Toeslagen doet alles met huur-, zorgt- en kinderopvangtoeslag en het kind 
gebonden budget. 

 
Doelgroep hypotheek 
De doelgroep van de hypotheekrenteaftrek bestaat uit eigenaren van koopwoningen. Er is geen 
maximum inkomensgrens. Of iemand een huis kan kopme met een hypotheek ia afhankelijk van de 
normen van de bank en van de Nationale Hypotheek Garantie. Op www.NHG.nl kunnen 
belangstellenden uitrekenen bij welk inkomen welke hypotheek verantwoord is. Het 
maximumbedrag bij de NHG is € 310.000. 

 
Doelgroepen toeslagen 
De doelgroepen van de diverse toeslagen zijn zowel door inkomen als door het vermogen begrensd. 
Ook na het afschaffen van maximale inkomens bij de huurtoeslag. Die inkomensgrenzen voor de 
huurtoeslag zijn verschoven. Wie een hoger inkomen heeft krijgt steeds minder huurtoeslag tot de 
toeslag nihil is.  

 
Vermogen 
Wie op 1 januari van het kalenderjaar meer vermogen heeft dan in de tabel vermeld is, heeft geen 
recht op de vermelde toeslag of kind gebonden budget. 

 
Toeslag / Kind gebonden budget Maximum vermogen 
 Alleenstaand Gezin 

Huurtoeslag € 30.846 € 61.692 

Zorgtoeslag € 116.613 € 147.459 

Kind gebonden budget  € 116.613 € 147.459 

Kinderopvangtoeslag Geen Geen 
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Inkomen  
De aanspraak op huurstoeslag, zorgtoeslag, kind gebonden budget en kinderopvangtoeslag is onder 
andere afhankelijk van de hoogte van het (gezins)inkomen. Bij de huurtoeslag bestond tot 1 januari 
2020 een harde inkomensgrens. De huurder wiens inkomen een euro hoger was dan het maximum 
kreeg geen huurtoeslag. Deze harde maximale inkomensgrens is sinds 1 januari 2020 niet meer aan 
de orde. Wie een hoger inkomen geeft krijgt steeds minder huurtoeslag. Bij een lage huurprijs is het 
recht op huurtoeslag sneller nul dan in een dure huurwoning. In de onderstaande tabel staat het 
maximum inkomen uit 2019 naast het inkomen 2020 waarbij in een woning met de maximaal 
subsidiabele huurprijs geen recht meer bestaat op huurtoeslag. 

 
Maximum inkomen 2019 2020  

bij huur = € 737,14 
Alleenstaand jonger dan 26 jaar € 22.700 € 23.725 

Aleenstaand van 26 jaar tot pensioen € 22.700 € 31.800 

Alleenstaand gepensioneerd € 22.675 € 31.300 

Gezin jonger dan 26 jaar € 30.825 € 30.800 

Gezin van 26 jaar tot pensioen € 30.825 € 37.700 

Gezin gepensioneerd € 30.800 € 40.990 

 
Bij de zorgtoeslag en het kindgebonden budget hoort nog steeds een maximum inkomen. Dat 
maximum ligt in de buurt van dat voor de huurteoslag voor een woning met de maximaal 
subsidiabele huurprijs. De kinderopvangtoeslag kent daarentegen geen maximum inkomen.  

 
Gezin van twee werkende ouders met twee kinderen die naar een kinderdagverblijf 
gaan en een gezinsinkomen van € 150.000 
Kosten kinderopvang 2 kinderen x 230 uur x € 8,50 x 12 maanden € 46.920 

Kinderopvangtoeslag Maandelijks: € 1.896 -/- € 22.752 

Eigen bijdrage ouders  Maandelijks: € 2.014 € 24.168 

 
Tot een inkomen van € 194.136 is de hoogte van de kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk. 
Inkomens boven de € 194.136 ontvangen kinderopvang ter hoogte van 33,3 procent voor het eerste 
kind en 67,6 procent voor alle volgende kinderen. Bij gebruik van de maximale kinderopvang van 230 
uur per week met twee kinderen zijn de subsidiabele kosten € 3.768,20 en ontvangt de ouder 
maandelijks € 1.455,08.   
De volgende tabel laat de verschillende maximale inkomens zien of laat zien dat er geen maximum 
inkomen voor die toeslag bestaat. 

 
Voorziening Doelgroep Maximaal inkomen 
Huurtoeslag  Alleenstaand jonger dan 26 jaar € 23.725 

Huurtoeslag  Alleenstaand 26 jaar tot pensioen € 31.800 

Huurtoeslag Alleenstaand pensioen € 31.300 

Huurtoeslag Gezin jonger dan 26 jaar € 30.800 

Huurtoeslag Gezin 26 jaar tot pensioen € 37.700 

Huurtoeslag Gezin pensioen € 40.990 

Zorgtoeslag Aleenstaand € 30.481 

Zorgtoeslag Gezin niet pensioen € 38.945 
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Zorgtoeslag Gezin pensioen € 37.885 

Kind gebonden toeslag Alleenstaand  € 104.370 

Kind gebonden toeslag Gezin € 73.900 

Kinderopvangtoeslag Alleenstaand Geen 

Kinderopvangtoeslag Gezin Geen 

 
Bijzondere situaties 
Voor de hoogte van het inkomen tellen alle inkomens van bewoners mee. Ook de afkoopsom van 
een pensioen telt mee. Door een wetswijziging zullen pensioenfondsen tegenwoordig kleine 
pensioenen niet meer kunnen afkopen.  
Voor de huurstoeslag kunnen in bijzondere situaties (delen) van het inkomen van een medebewoner 
buiten beschouwing blijven. Dat is mogelijk als die medebewoner wel op het adres van de huurde 
ingeschreven staat maar daar niet meer woont omdat hij of zij is opgenomen in een verpleeghuis of 
een penitentiaire of psychiatrische inrichting. 
Andere bijzondere situaties zijn: een medebewoner met een indicatie voor opname in een instelling 
(onder voorwaarden), sommige afkoopsommen en nabetalingen en verhoging van sociale 
uitkeringen. 
Voor het buiten beschouwing laten van een (deel) van het inkomen moet de huurder een aanvraag 
indienen. Vanwege onbekendheid blijft die aanvraag geregeld achterwege.  

 
Maximale kosten 
Bij een deel van de voorzieningen zijn de kosten gereglemeteerd. Bij zorgtoeslag en kind gebonden 
budget is dat niet het geval. Bij de huurtoeslag is de huur bij een nieuwe aanvraag gemaximeerd. 
Jongeren tot 23 jaar krijgen geen huurtoeslag als bij de aanvraag van huurtoeslag de huur hoger is 
dan €  432,51. Voor andere huurders is de maximaal subsidiabele huurprijs € 737,14. Ook voor 
subsidiabele servicekosten gelden maximum bedragen. Wie een aanvraag voor huurtoeslag indient 
voor een te dure woning krijgt niets. 
Bij de kinderopvang ligt dat anders. Daar subsidieert de Belastingdienst Toeslagen de kosten van de 
kinderopvang tot een maximaal uurbedrag. Voor een kinderdagverblijf is dat € 8,17, voor 
buitenschoolse opvang € 7,02 en voor gastouderopvang € 6,27. De meerkosten moet de ouder zelf 
dragen. 
 

Aanvraag 
De algemene wet inkomensafhankelijke regeling (Awir) bevat allerlei regels voor divers ander 
wetten. De Awir maakt duidelijk dat iemand een aanvraag moet indienen om een toeslag te krijgen. 
Voor kinderopvangtoeslag geldt een aanvraagtermijn van drie maanden. De ouder moet binnen drie 
maanden na aanvang van de start van de kinderopvang een aanvraag indienen, anders vis de ouder 
achter het net. Kind gebonden budget is verknoopt met de kinderbijslag. In beginsel gaat de 
toekenning daardoor automatisch.  
Huur- en zorgtoeslag voor enig jaar kunnen worden aangevraagd tot 1 september van het volgende 
jaar. 

 
Voorschot 
Voor toeslagen kunnen die direct worden vastgesteld. Daarom kent de Belastingdienst Toeslagen die 
als voorschot aan. Na verloop van tijd worden de toeslagen dan definitief vastgesteld. Dat kan leiden 
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tot terugvorderingen en nabetalingen.  
De Awir maakt duidelijk dat er een termijn is voor het definitief vasstekken van een toeslag. Die 
termijn is afhankelijk van de vraag of de rechthebbende aangifte moet doen voor de 
inkomstenbelasting. De Belastingdienst moeten toeslagen definitief toekennen dertien weken na het 
indienen van een aangifte inkomstenbelating of achtweken na het vaststellen van een aanslag 
inkomstenbelasting. Voor rechthebbenden die geen aangifte voor de inkomstenbelasting hoeven te 
doen, is de uiterste datum voor het definitief vaststellen van toeslagen 1 december van het volgende 
kalenderjaar. 

 
Overig  
De Awir bevat verder regels over herziening van al definitief vasgestelde toeslagen, de 
terugvordering van toeslagen, het berekenen van rente en het verrekenen en invorderen van 
terugvorderingen. De schuldenaar mag teruggevorderde bedragen standaard in 24 maanden 
terugbetalen. Er is een minimaal aflossingbedrag en de schuldenaar kan om een persoonlijke 
betalingsregeling vragen. De Belastingdienst hoort rekening te houden met de beslagvrije voet. 
 

Geen betalingsregeling  
In een aantal gevallen gaat de Belastingdienst Toeslagen niet akkoord met een betalingsregeling. Dat 
is onder meer het geval als de terugvordering het gevolg is van opzet of grove schuld van de 
schuldenaar of zijn/haat partner. Een auto met een waarde van meer dan € 2.269 en een inboedel 
met die waarde staan ook in de weg aan een regeling, evenals overwaarde in een koopwoning.   
 

Klachten, wensen en verlangens 
Het Cliënten Beraad Almere organiseert de Beraadsgroep mede om signalen uit de Almeerse 
samenleving op te diepen. Signalen die duiden op problemen van Almeerders met een smalle beurs. 
Daarom heeft de rondvraag de naam ‘Klachten, wensen en verlangens’ gekregen. 

 
Afkoopsom pensioen 
Een deelneemster vraagt of een afkoopsom pensioen ook onderdeel is van het inkomen. Wordt daar 
belasting over ingehouden? Opgemerkt wordt dat iets wat inkomen vervangt ook inkomen is. Een 
afkoopsom dus ook. En de inhoudingsplichtige houdt loonbelasting in over dat inkomen zonder 
rekening te houden met een heffingskorting. Dan kan het voorkomen dat er te veel of te weinig 
belating is ingehouden. Dat kan zorgen voor een teruggave of een betalingsplicht. 

 
Indicatie aangepaste woning 
Een deelneemster heeft een kopie aangevraagd van een indicatie voor een aangepaste woning van 
19 juli 2017. Die zou haar in december 2019 zijn toegestuurd. Ze heeft de kopie nooit ontvangen. In 
januari 2020 heeft ze nog een keer om de kopie gevraagd. Ook niet ontvangen. De kopie blijkt twee 
keer naar een verkeerd adres te zijn gestuurd. Ze heeft er nu voor de derde keer om gevraagd. 
 

Blokkade voetpad 
Een deelneemster wijst op de vele vrachtwagen, touringcars en andere auto’s die het voetpad van 
het Mandelapad blokkeren. Ze rijden de tegels ook nog eens stuk.   
Een andere deelneemster biedt aan om via de BuitenBeter-app een en ander bij de gemeente te 
melden. 
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Woonlastenfonds 
Een deelnemer meldt dat hij in oktober 2019 een aanvraag voor het woonlastenfonds 2019 heeft 
ingediend. Hij heeft na meer dan drie maanden nog geen besluit mogen ontvangen. 
Opgemerkt wordt dat de overheid binnen een redelijke termijn besluiten dient te nemen. Als regel is 
dat acht weken. In de verordening staat dat burgemeester en wethouder binnen drie maanden na 
het indienen van de aanvraag een besluit nemen.  
Als een besluit op een aanvraag voor een bijdrage uit het woonlastenfonds na drie maanden niet 
ontvangen is door de aanvrager kan hij of zij de gemeente in gebreke stellen door dat schriftelijk aan 
de gemeente duidelijk te maken. De aanvrager kan dan melden dat hij of zij aanspraak maakt op een 
dwangsom. Als de aanvrager vervolgens dan na twee weken nog geen besluit heeft ontvangen begint 
de dwangsom te lopen. In de eerste twee weken na nog steeds uitblijven van een beslissing is dat € 
23 per dag. In de volgende twee weken is dat € 35 per dag. Daarna is dat € 35 per dag met een 
maximum dwangsom van € 1.442 voor 42 dagen.    
 

 
Verordening Woonlastenfonds Almere 2019 
 
Artikel 5 Indienen aanvraag 

1. Een aanvraag voor de toekenning van een bijdrage wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en 
wethouders, die conform het derde lid een besluit nemen. 

2. Een aanvraag dient te worden gedaan in de periode 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019. 

3. Burgemeester en wethouders nemen binnen drie maanden na de indiening van een aanvraag een 
besluit. 

 

 

Kinderalimentatie 
Een deelnemer vraagt of kinderalimentatie inkomen is. Opgemerkt wordt aan dat het antwoord 
afhankelijk is van het regelsysteem waar de vraag voor wordt gesteld. Voor de Participatiewet is 
kinderalimentatie soms inkomen. Als er sprake is van een eenoudergezin en het kind jonger is dan 
achttien, dan is kinderalimentatie ‘inkomen’. Als het kind ouder is dan 18 jaar hoort het kind in 
principe niet meer tot het gezin van de ouder en is de kinderalimentatie voor het berekenen van een 
bijstandsuitkering van de moeder in principe geen ‘inkomen’. Voor de inkomstenbelasting is 
kinderalimentatie geen inkomen, net als voor UWV.  
 

Individuele inkomenstoeslag 
Een deelnemer vraagt of een AOW-er ook recht heeft op de individuele inkomenstoeslag (iit). 
Opgemerkt wordt dat de voorloper van de iit – de langdurigheidstoeslag – het verschil tussen de 
nette bijstand en de netto AOW overbrugde. Omdat AOW-ers een netto hoger inkomen hebben dan 
bijstandsgerechtigden komen zij niet in aanmerking voor de iit. De gemeenteraad stelt de hoogte van 
de iit vast. In Almere is de iit lager dan de vroegere langdurigheidstoeslag. 
IIT moet jaarlijks worden aangevraagd. Op de aanvraagdatum begint een nieuw aanvraagmoment te 
lopen. Wie later dan een jaar een volgende aanvraag indient, zal daardoor structureel later een recht 
krijgen. 
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Krediethypotheek 
Een deelneemster meldt dat haar man AOW-pensioen geniet. Het gezinsinkomen is lager dan de 
bijstandsnorm. Ze hebben een koopwoning met overwaarde. De SVB heeft hen laten weten dat ze 
vanwege die woning niet in aanmerking komen voor een aanvullende bijstandsuitkering. Daarom 
hebben ze geen aanvraag ingediend. 
Opgemerkt wordt dat er wel degelijk bijstand kan worden toegekend. Als er veel overwaarde is dan 
zal de bijstand in de vorm van een lening (krediethypotheek) zal worden verstrekt. 
 

Volle containers 
Een deelneemster meldt dat de vuilcontainers bij de flat waar ze woont altijd overvol zijn. Opgemerkt 
wordt dat ze dan elke keer een klacht kan indienen bij de gemeente. Anders weet de gemeente dat 
niet er verandert er niets. 
  

Kamerverhuur 
Bij de vorige Beraadsgroep is een contract voor het huren van een kamer in een eengezinswoning, in 
de vorm van het huren door een woongroep, overhandigd. Dat contract heeft geleid tot een brief 
naar de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.  Een ambtenaar heeft laten 
weten dat signaal op prijs te stellen. Het bestemmingsplan dat kamerbewoning moet reguleren is 
vervolgens door de gemeenteraad geamendeerd. Het omzeilen van de nieuwe spelregels met behulp 
van onechte woongroepen is zo verhinderd. 
 


