
 

Heeft u (tijdelijk)geen of te weinig recht op huurtoeslag? Of heeft u een koopwoning en kunt 

u tijdelijk u woonkosten niet betalen?  Misschien heeft u recht woonkostentoeslag. 

 

Woonkostentoeslag kan aangevraagd worden voor een huurwoning, een koopwoning, een 

woonwagen of een woonboot. 

 

Voorwaarden 

- u woont in Almere,  

- u heeft de Nederlandse nationaliteit,   

of u wordt met een Nederlander gelijkgesteld,  

- u bent 18 jaar of ouder,  

- u woont op het adres waarvoor u de woonkostentoeslag aanvraagt,  

- u heeft geen of onvoldoende recht op huurtoeslag.  

 

Voor welke kosten is de woonkostentoeslag? 

Bij een huurwoning: de huur.  

Bij een koopwoning:  

- de hypotheekrente,  

- de opstalverzekering,  

- onroerendezaakbelasting,   

- onderhoudskosten,  

- rioolrecht,  

- waterschapsbelasting.  

 

De aflossing van de hypotheek hoort niet bij de woonlasten (zie hiervoor het informatieblad 

over Bijstand en een eigen woning).  

Koopwoning 

Heeft u een koopwoning met een woonlast boven de maximale huurgrens? 

- U kunt dan 1 jaar woonkostentoeslag krijgen.  

- Verlenging kan alleen in uitzonderlijke gevallen.  



- U krijgt aan het begin van het eerste jaar de plicht opgelegd om een woning te 

accepteren met een huur beneden de huurgrens. U moet zich daarvoor inschrijven 

bij Woningnet via www.woningnetalmere.nl.  

U moet ook urgentie aanvragen bij www.hetvierdehuis.nl. Voor de kosten van de 

inschrijving en de urgentieverklaring kunt u bijzondere bijstand aanvragen. 

- U kunt pas urgentie aanvragen als u de woning heeft verkocht. Anders zit u 

misschien met twee woningen.  
 

Heeft u een koopwoningen met een woonlast beneden de huurgrens? Dan heeft u  

maximaal 5 jaar recht op woonkostentoeslag.  

 

Huurwoning 

Heeft u een huurwoningen boven de maximale huurgrens?  

- Dan heeft u ook meteen een verhuisplicht: u moet een woning accepteren met een 

huur beneden de huurgrens. U moet zich daarvoor inschrijven bij woningnet via 

www.woningnetalmere.nl. U moet ook urgentie aanvragen bij www.hetvierdehuis.nl. 

Voor de kosten hiervan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. 

- De woonkostentoeslag wordt voor maximaal 9 maanden toegekend. 

- Verlenging kan alleen in uitzonderlijke gevallen. 

 

Medebewoner(s) 

Heeft u een medebewoner(s)? Dan kan hun inkomen meetellen voor de berekening van de 

woonkostentoeslag. Dat is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. 

 

Welk inkomen? 

Het maakt niet uit of u een uitkering heeft of loon uit werk. De hoogte van uw inkomen is 

wel van belang. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder woonkostentoeslag u ontvangt.  

 

Aanvragen  

U kunt online een aanvraag indienen via www.almere.nl/woonkostentoeslag. Daarvoor heeft 

u een DigiD nodig.  

 

Aanvraag woonkostentoeslag met 6 maanden terugwerkende kracht 

Als u voor de eerste keer  woonkostentoeslag aanvraagt, kan dat met 6 maanden 

terugwerkende kracht. Bij verlenging van de woonkostentoeslag gaan we niet meer dan 2 

maanden terug. 

 

http://www.woningnetalmere.nl/
http://www.hetvierdehuis.nl/
http://www.woningnetalmere.nl/
http://www.hetvierdehuis.nl/
http://www.almere.nl/woonkostentoeslag


Vragen? 

Heeft u nog vragen? Bel dan met 14 036 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. 

 

 

 


