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Kom ik in aanmerking?

Hoe kan ik een aanvraag indienen?



Hoe wordt de bijdrage berekend?
Mensen met een laag inkomen kunnen 
huurtoeslag krijgen van de Belasting
dienst. Maar als de huur hoger is dan 
een bepaald bedrag, krijgt u minder 
huurtoeslag. Zo stimuleert de overheid 
mensen om naar een goedkopere huur
woning te verhuizen. In Almere is dat 
niet gemakkelijk, omdat er niet veel goed
kope huurwoningen zijn. Daarom vult de 
gemeente Almere de huurtoeslag aan. 

Let op! 
De gemeente Almere vult ook dit jaar de 
huurtoeslag weer aan. Er is voor dit jaar 
een bepaald bedrag beschikbaar voor alle 
aanvragen. Steeds meer mensen vragen 
een bijdrage uit het Woonlastenfonds 
aan. Om alle rechthebbende aanvragers 
ook daadwerkelijk een bijdrage uit 
het Woonlastenfonds te geven, is het 
noodzakelijk dat iedereen een lagere 
bijdrage ontvangt. Daarom is de bijdrage 
met 46% verlaagd. Dit betekent dat als 
u in aanmerking komt voor een bijdrage
uit het Woonlastenfonds, u met inacht
neming van de verlaging van 46%, 
minimaal € 64,80 en maximaal € 259,20 
per jaar zal ontvangen. 

Bijdrage aanvragen
Uw aanvraag voor een bijdrage uit het 
Woonlastenfonds moet uiterlijk op 31 
december 2019 bij ons binnen zijn. 
U kunt het aanvraagformulier vanaf 
1 oktober 2019 downloaden op 
almere.nl/woonlastenfonds. U kunt 
het formulier vanaf 1 oktober 2019 
ook afhalen bij de balie Sociaal 
Domein in het stadhuis. Heeft u 
de vorige keer een bijdrage uit het 
Woonlastenfonds ontvangen? Dan krijgt 
u het aanvraagformulier automatisch
thuisgestuurd.

De gemeenteraad beslist ieder  
jaar opnieuw
De regeling voor het Woonlastenfonds 
wordt ieder jaar opnieuw door de 
gemeenteraad bekeken en dan wordt 
besloten of het Woonlastenfonds weer 
wordt uitgevoerd. 
Voor meer informatie:  
almere.nl/woonlastenfonds.

Kom ik in aanmerking?
Om een bijdrage uit het Woonlasten
fonds te krijgen, moet u aan alle 
voorwaarden voldoen die hieronder 
staan.
 Op 1 januari 2019 woonde u in een 

huurwoning in Almere. 
 Over het hele jaar 2017 heeft u 

huurtoeslag ontvangen.1) 
 De huur van de woning waarvoor 

u over 2017 huurtoeslag heeft
ontvangen, was hoger dan € 414,02.

 Uw belastbaar huishoudinkomen was 
in 2015, 2016 en 2017 lager dan het 
voor u vastgestelde bedrag.2)

Gezinssituatie 2015 2016 2017

Eenpersoonshuishouden € 15.175 €15.400 €15.675

Eenpersoonshuishouden 
(pensioengerechtigd)*

€ 16.550 €16.900 €17.075

Meerpersoonshuishouden € 19.625 €19.925 €20.275

Meerpersoonshuishouden 
(pensioengerechtigd)*

€ 22.150 €22.625 €22.850

Het huishoudinkomen is het totale inkomen van alle inkomsten van alle personen 
die bij uw huishouden horen. Uw inkomen mag in één jaar maximaal 20 
procent hoger zijn geweest dan het bedrag dat in bovenstaand schema staat. U 
vindt uw eigen belastbaar inkomen in de beschikking huurtoeslag of de aanslag 
inkomstenbelasting die u van de Belastingdienst heeft gekregen.

*  Ouderen: de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de
Algemene Ouderdomswet, bereikt hebben op 1 januari van het berekeningsjaar.

Wat is het Woonlastenfonds?

Heeft u een laag inkomen en huurt u 

een sociale huurwoning? Dan heeft u 

misschien recht op een bijdrage uit 

het Woonlastenfonds. 

U kunt de bijdrage één keer per jaar 

aanvragen (tussen 1 oktober en 31 

december 2019). De gemeente Almere 

betaalt het bedrag in één keer uit. 
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Uitleg bij de voorwaarden

1) Huurtoeslag
Dit mag ook voor een andere huur woning zijn geweest, ook in een andere gemeente.

2) Belastbaar huishoudinkomen


