
Toeslagen voor ouderen: laat ze niet liggen  

55-plussers laten duizenden euro's aan toeslagen liggen: zorgtoeslag en huurtoeslag. 
Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisaties zoals KBO-PCOB. Bekijk of u één 
van hen bent. 

In totaal gaat het om 230.000 seniorenhuishoudens waar mogelijk geld blijft liggen. 
Zorg dat u niet één van die huishoudens bent. Toeslagen laten liggen betekent dat u 
minder koopkracht hebt en minder financieel zelfredzaam bent. Bekijk of u 
huurtoeslag of zorgtoeslag zou kunnen aanvragen.  

Huishoudens met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op toeslagen. 
Toekenning van huur- en zorgtoeslag is afhankelijk van inkomen en vermogen. 
Toekenning gebeurt niet automatisch.  
Als de persoonlijke omstandigheden wijzigen, is het zaak opnieuw te kijken wat dit 
betekent voor de toeslagen. In het bijzonder als men met pensioen gaat, maar ook als 
een partner komt te overlijden.  
Als in het verleden geen recht was op toeslagen, wordt dit al gauw vergeten als de 
situatie wijzigt.  
Nu kan nog, tot september, toeslag gevraagd worden over 2019. 
En uiteraard  kan dit ook voor 2020. 
Vooral bij de huurtoeslag zijn de normen over 2020 verruimd. Als in 2019 geen recht 
was op deze toeslag kan dat in 2020 wel zo zijn.    
  

1. Huurtoeslag  
Maar liefst 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers maakt geen gebruik van het recht 
op huurtoeslag, blijkt uit het onderzoek. Terwijl dat honderden euro’s per jaar kan 
schelen.  
Wanneer kun je aanspraak maken op huurtoeslag ? 
Of je aanspraak kunt maken op huurtoeslag, hangt vooral af van inkomen, vermogen 
en huurbedrag.  
Onderstaande tabel geeft aan wat de voornaamste normen zijn. 

HUURTOESLAG 2019 
Maximale huurgrens 
Aanvrager is jonger dan 23 jaar  € 424,44 
Aanvrager is 23 jaar of ouder   € 720,42 

Maximaal inkomen (het inkomen van medebewoners bv. volwassen kinderen of 
ouders telt ook mee) 
1-persoonshuishouden jonger dan de AOW-leeftijd  € 22.700 
Meerpersoonshuishouden jonger dan de AOW-leeftijd  € 30.825 
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1-persoonshuishouden ouder dan de AOW-leeftijd  € 22.675 
Meerpersoonshuishouden ouder dan de AOW-leeftijd  € 30.800 

Vrijgesteld inkomen 
Vrijgesteld inkomen thuiswonend kind jonger dan 23 jaar € 4.885 

Maximaal vermogen 
Alleenstaande     € 30.360 
Aanvrager met toeslagpartner  € 60.720 
Per medebewoner voor de huurtoeslag mag u € 30.360 extra meetellen 

HUURTOESLAG 2020 
Maximale huurgrens 
Aanvrager is jonger dan 23 jaar  € 432,51 
Aanvrager is 23 jaar of ouder   € 737,14 

Inkomen (het inkomen van medebewoners bv. volwassen kinderen of ouders telt ook 
mee) 

1-persoonshuishouden   
Onder € 16.400 maximum toeslag.  Boven € 30.000 geen toeslag  
Meerpersoons huishouden  
Onder € 21.000 maximum toeslag.  Boven € 37.500 geen toeslag   

Vrijgesteld inkomen 
Vrijgesteld inkomen thuiswonend kind jonger dan 23 jaar € 4.964 

Maximaal vermogen 
Alleenstaande     € 30.846 
Aanvrager met toeslagpartner  € 61.692 
Per medebewoner voor de huurtoeslag mag u € 30.846 extra meetellen 

2. Zorgtoeslag 
1 op de 10 huishoudens met 55-plussers blijkt geen gebruik te maken van hun recht 
op zorgtoeslag. 
Wanneer kun je aanspraak maken op zorgtoeslag ? 
Of je aanspraak kunt maken op zorgtoeslag, hangt vooral af van inkomen en 
vermogen.  
Onderstaande tabel geeft aan wat de voornaamste normen zijn. 
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ZORGTOESLAG 2019 
Maximaal inkomen per jaar 
Alleenstaande     € 29.562 
Aanvrager met toeslagpartner   € 37.885 
Maximale toeslag per jaar 
Alleenstaande     € 1.200  
Aanvrager met toeslagpartner  € 2.316  
Situatie Maximaal vermogen 
Alleenstaande     € 114.776 
Aanvrager met toeslagpartner   € 145.136 

ZORGTOESLAG 2020 
Maximaal inkomen per jaar 
Alleenstaande     € 30.481          
Aanvrager met toeslagpartner   € 38.945 
Maximale toeslag per jaar  
Alleenstaande     € 1.248  
Aanvrager met toeslagpartner  € 2.388  
Situatie Maximaal vermogen 
Alleenstaande     € 116.613 
Aanvrager met toeslagpartner   € 147.459 

Check 't op Belastingdienst.nl 
Of je aanspraak kunt maken op huurtoeslag of zorgtoeslag, hangt dus van jouw 
situatie, inkomen en vermogen af. Op de website van de Belastingdienst kun je alle 
voorwaarden bekijken. Je kunt ook proefberekeningen maken. Denk je dat je er recht 
op hebt? Dan kun je de toeslag meteen aanvragen. Heeft u daar moeite mee, dan 
kunnen wij u ondersteunen, neem daarvoor contact op met Han van Leeuwen of 
Harry Spruijt. Contactgegevens staan op de site. 

Verandert er iets in je situatie? 
Verandert er iets in je financiële situatie? Geef dat dan altijd door aan de 
Belastingdienst. Het kan zijn dat je dit jaar wel recht hebt op toeslagen, maar volgend 
jaar niet, of andersom. Bijvoorbeeld: 
-Omdat je gaat samenwonen 
-Je partner overlijdt 
-Je een erfenis ontvangt 
-Geld schenkt aan de kinderen 
-Je huis verkoopt 
-Een prijs wint in een lotterij. 
  
ARTIKEL AANGELEVERD DOOR HANS BURGER
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