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Wat is huurtoeslag? In de Wet op de 
huurtoeslag (zie overheid.nl) wordt dit 
begrip omschreven als een tegemoet-
koming van het Rijk (de Nederlandse 
overheid) in de kosten van het huren 
van een woning, dit is dus een huur-
subsidie. Huurtoeslag is inkomens-
afhankelijk. Door het toekennen daar-
van kan men in specifieke gevallen 
de huurlasten matigen. Als voor-
waarde geldt o.a. ook dat uw (en/of het 
gezamenlijke) inkomen niet meer mag 
zijn dan de vastgestelde inkomens-
grens. Maar wat betekent dit na het 
invoeren van de wijzigingen in de 
praktijk voor u? 

Regels huurtoeslag vanaf 
1 januari 2020
Het recht op huurtoeslag blijft bestaan 
voor de lagere inkomens. Toch was 
er een reden om wijzigingen aan te 
brengen in - het toepassen van - de 
regels die hierop betrekking hebben. 

Voor de wijziging vielen huurders met 
een hoger inkomen namelijk soms ten 
onrechte (net) buiten de boot of verviel 
het recht daarop geheel als het inko-
men door een salarisverhoging boven 
de huurtoeslaggrens uitkwam. Om deze 
maatschappelijk ongewenste situaties 
recht te trekken is besloten dat men 
vanaf 1 januari 2020, onder bepaalde 
omstandigheden, toch ook recht kan 
hebben op huurtoeslag bij een hoger 
inkomen. De hoogte van het bedrag 
van de huurtoeslag is voor deze hogere 
inkomens dan wel minder dan het 
bedrag waar de huurders met een lager 
inkomen recht op hebben.   

Voorwaarden huurtoeslag
De volgende voorwaarden gelden mo-
menteel om in aanmerking te kunnen 
komen voor huurtoeslag:
• U dient 18 jaar of ouder zijn (of min-
 derjarig en getrouwd).
• U (en uw eventuele medebewoners) 

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 

in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

Er is per 1 januari 2020 een belangrijke wijziging doorgevoerd met betrekking tot de voorwaar-

den van de huurtoeslag. Wat betekent dat voor u? In deze rubriek staan we stil bij dit onderwerp 

en bij de OBA-aangiftedagen. 

Wijziging voorwaarden huurtoeslag 

 hebben de Nederlandse nationaliteit 
 of hebben een verblijfsvergunning 
 met recht op sociale voorzieningen.
• Iedereen die bij u woont staat inge-
 schreven bij de gemeente op het adres
 waarvoor u toeslag aanvraagt.
• U huurt een zelfstandige woning 
 (woonruimte met een eigen toegangs-
 deur, toilet en keuken).
• Uw gezamenlijke inkomen is niet 
 te hoog.
• De ‘rekenhuur’ moet tussen een be-
 paalde grens liggen (mag niet te hoog,
 maar ook niet te laag zijn).

Aanvragen huurtoeslag
De huurtoeslag vraagt u aan bij de be-
lastingdienst, dit doet u door in te log-
gen bij ‘mijn belastingen’ met uw DigiD. 
Vervolgens kunt u uw persoonlijke en 
de gevraagde gegevens invullen. Komt 
u er zelf niet uit, dan kunt u altijd bel-
len met de belastingdienst of met HJS!
Mocht u zelf nog meer willen lezen 

over dit onderwerp dan kan dat onder 
andere op de sites van de belasting-
dienst, rijksoverheid, woonbond, 
consumentenbond & !WOON (zoekter-
men: huurtoeslag 2020). Uiteraard kunt 
u ook bij HJS of BOOT langskomen, 
zodat een van onze medewerkers u kan 
helpen. 

OBA-aangifte dagen (OBA= Open-
bare Bibliotheek Amsterdam)
Moeite met de belastingaangifte? Kom 
naar een OBA Belastingdag (OBA = 
Openbare Bibliotheek Amsterdam) en 
krijg gratis advies en hulp van studen-
ten van de Hogeschool Amsterdam. De 
HJS-medewerkers zijn dan ook aanwe-
zig om u van dienst te zijn. U dient zich 
wel aan te melden via de website van 
de OBA, www.oba.nl/educatie/leren/
rekenen/belastingdag.

De medewerkers van HJS staan voor u 
klaar om al uw vragen, die betrekking 
hebben op juridische en sociaal-maat-
schappelijke kwesties, te beantwoor-
den. Als blijkt dat het niet mogelijk is 
dan verwijzen wij u door naar een 
van onze samenwerkingspartners.
U kunt hiervoor terecht bij BOOT Oost, 
Sumatrastraat 314 en HJS (Muller-
Lulofshuis van de HvA), Wibautstraat 
5a (ruimte 02A08) #

Meer info: www.hva.nl/hjs

Team OOST

Deze regels gelden als een woning 
gedeeld wordt door meer dan twee 
personen die geen gemeenschappelijke 
huishouding vormen, hospitaverhuur 
uitgezonderd. 
• Per wijk wordt een maximum voor 
 het aantal te verlenen vergunningen 
 voor kamergewijze verhuur inge-

 voerd. Daarnaast geldt een maximum 
 aantal vergunningen per gebouw.
• Er mag één volwassene per kamer 
 wonen (of twee in geval van een 
 huwelijk of geregistreerd partner-
 schap).
• Iedere huurder krijgt een individu-
 eel huurcontract. Zo hebben huurders

Nieuwe regels kamerverhuur
De gemeente Amsterdam wil bewoners beschermen tegen overlast en huisjesmelkers en voor-

komen dat een te groot aantal woningen kamergewijs wordt verhuurd. Er moeten immers 

ook grotere woningen beschikbaar blijven voor gezinnen. Daarom zijn er per 1 april nieuwe 

regels voor kamergewijze verhuur, oftewel woningdelen. 

 meer rechtsbescherming en kunnen 
 zij een te hoge huur aanvechten bij de 
 Huurcommissie.
Het is aan de verhuurder een vergun-
ning aan te vragen. Sommige verhuur-
ders doen dit liever niet, omdat ze dan 
aan bepaalde voorwaarden moeten 
voldoen, of omdat ze bijvoorbeeld bang 

zijn dat de woning in waarde daalt. 
Vraagt de verhuurder geen vergunning 
aan, of wordt er geen vergunning ver-
strekt, dan kan het zijn dat de huidige 
huurders een probleem hebben. Is dat 
het geval, kom dan langs bij één van 
onze spreekuren. Wij kijken naar uw 
huurcontract en adviseren u wat u het 
beste kunt doen. Indien nodig verwij-
zen wij u  naar een advocaat. #

Wij hebben spreekuur elke maandag 

tussen 9.30 en 11 uur aan de IJburglaan 727, 

en elke maandagavond tussen 18.30 en 

20 uur en elke woensdag tussen 9 en 12 uur 

aan de 2e Boerhaavestraat 46-H. 

U kunt ons ook bellen of mailen, op 

020-5230150 of oost@wooninfo.nl

Twee opties
VvE’s hebben de keuze. Er wordt 
gespaard op basis van een meerjaren-
onderhoudsplan (MJOP) of er wordt 
jaarlijks 0.5% van de herbouwwaarde 
gespaard. Sparen op basis van het 
MJOP heeft de voorkeur, omdat het 
spaargeld dan aansluit bij de te ver-
wachten toekomstige onderhouds-
kosten.

Voorbereiding
Welke keuze je ook maakt, de VvE zal de 
nodige voorbereidingen moeten treffen. 
Is er een plan dat gebruikt kan worden 
of moet het nog gemaakt worden? Is de 
herbouwwaarde bekend of willen jullie 
het pand laten taxeren? Het benodigde 
onderhoudsbedrag moet in de begro-
ting voor 2021 zijn opgenomen. Dat 
moet dit jaar dus gebeuren, zodat jullie 

VvE’s  moeten sparen voor onderhoud 
Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) hebben nog geen reserve voor toekomstig onderhoud, 

terwijl zij dit per 2021 in de jaarlijkse begroting moeten opnemen. Dat betekent dat zij dit jaar 

nog de spaarpot oftewel het reservefonds moeten regelen. Is uw VvE er klaar voor?

in 2021 aan deze wettelijke verplichting 
voldoen. Wees op tijd en beslis tijdens 
de aankomende vergadering op welke 
wijze jullie willen sparen.

Gevolgen
De hoogte van het reservefonds en de 
staat van onderhoud zijn mede bepa-
lend voor de hoogte van de hypotheek 
voor nieuwe kopers. Ook daarom is het 

dus van belang om dit goed op orde te 
hebben.

Laatste tip
Het spaargeld moet op een aparte 
betaal- of spaarrekening staan. Deze 
bankrekening staat op naam van 
de VvE. Wilt u meer weten over het 
reservefonds en de eisen voor het 
MJOP, bekijk dan de informatie op onze 
website www.wooninfo.nl of neem 
contact op met !WOON via 020-5230130, 
of vve@wooninfo.nl. Daarnaast orga-
niseren wij regelmatig gratis cursussen 
voor eigenaar-bewoners in een VvE, op 
verschillende plekken in de stad. Op 
onze website staat onder ‘agenda’ welke 
cursussen er de komende tijd georgani-
seerd worden. #


