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Verzoek
Bijzondere situatie huurtoeslag

1 Uw gegevens. Altijd invullen

1a Uw voorletter(s) en naam 

1b Straat en huisnummer     

1c Postcode en plaats      

1d Telefoonnummer overdag   

1e Burgerservicenummer    

1f Geboortedatum      –  –  

2 Ingangsdatum. Altijd invullen

Datum waarop de bijzondere 
situatie ingaat       –  – 

3 Iemand in uw huishouden heeft een handicap

Stuur mee: een kopie van het besluit voor zorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kan zijn: 
– Het indicatiebesluit waarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). 
– Of een indicatie voor woonaanpassingen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Let op! Is uw woning aangepast vanwege de handicap? Stuur dan ook een kopie van de beschikking mee, waaruit blijkt dat uw woning is aangepast met 
subsidie van de Wvg of Wmo of een vergelijkbare subsidieregeling. U kunt dit navragen bij uw verhuurder.

3a Voorletters en naam van degene 
met een handicap 

3b Burgerservicenummer van 
deze persoon      

4 U hebt een grote woning voor een huishouden van acht of meer personen

U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen.

Aantal personen in uw huishouden 
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5 Iemand in uw huishouden verblijft langer dan een jaar buitenshuis

Stuur mee: een kopie van het bewijs van opname of detentie.

5a Voorletters en naam van de 
opgenomen persoon 

5b Burgerservicenummer van 
deze persoon      

5c Straat en huisnummer van de 
instelling of inrichting     

5d Postcode en plaats van de 
instelling of inrichting     

5e Periode van opname     van   –  –   tot   –  – 

6 Iemand in uw huishouden wordt thuis verzorgd

Stuur mee: een kopie van het besluit voor zorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kan zijn:
– Het indicatiebesluit waarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
–  Of een indicatie voor woonaanpassingen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
–  Of een indicatie van 2014 of eerder waarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft voor de functie ‘verblijf’. Dat kan alleen 

als wij deze verzorgingssituatie al hebben toegepast in de bijzondere berekening van de huurtoeslag 2015. 

6a Voorletters en naam van degene 
die verzorgd wordt 

6b Burgerservicenummer van 
deze persoon      

7 Iemand in uw huishouden heeft bijzonder inkomen

Stuur mee: een bewijs waaruit blijkt om wat voor soort bedrag het gaat en hoe hoog het (bruto)bedrag is. Gaat het om een nabetaling? Dan moet uit het 
bewijs duidelijk blijken op welke jaren de nabetaling betrekking heeft.

7a Voorletters en naam van degene die 
het bijzondere inkomen ontvangt 

7b Burgerservicenummer van 
deze persoon      

7c Bruto bijzonder inkomen   €

7d Omschrijving van het inkomen 

8 Ondertekening. Altijd invullen

Datum ondertekening     –  – 

Uw handtekening 
 
 
         

Let op! Moet u bijlagen meesturen? Stuur dan kopieën mee, originele documenten sturen we niet terug. Vermeld op iedere bijlage 
uw burgerservicenummer en voeg deze bij het formulier in de envelop. Gebruik geen nietjes of paperclips.

Druk het formulier af en stuur het met eventuele bijlagen naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Antwoordnummer 21220
6400 TG Heerlen
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