
Huur- en zorgtoeslag 2020                                                                       7   februari 2020 

De mensen die in 2019 een zorgtoeslag hebben gehad, hebben van de belastingdienst een bericht 

ontvangen waarin de nieuwe bedragen voor 2020 staan vermeld.   

Voor de mensen die een huurtoeslag hebben ontvangen in 2019 geldt hetzelfde.  

In 2020 hebben meer mensen recht op een huurtoeslag omdat de inkomensgrens waarbij nog een 

toeslag aangevraagd kan worden flink is verhoogd.   

Ter vergelijk in:                                                                                        2019               2020 

Voor alleenstaanden niet gepensioneerd (AOW) inkomensgrens    €     22.700, -          € 30.500, -        

Voor alleenstaanden met pensioen (AOW) is de inkomensgrens     €    22.675, -          € 30.500, -   

Voor partners niet gepensioneerd (AOW) is de inkomensgrens        €   30.825, -          € 37.500, -   

Voor partners met pensioen (AOW) is de inkomensgrens                 €   30.800, -          € 40.000, -   

Toeslag minder dan   € 24,- per jaar worden niet uitgekeerd  

Dit betekent dat meer alleenstaanden en partners een toeslag voor 2020 kunnen aanvragen bij de 

belastingdienst. Maar dan moet de huur ook niet hoger zijn dan € 737,14 per maand en het 

vermogen niet hoger dan € 30.846, - zijn per persoon. U moet er wel rekening mee houden dat 

het inkomen in 2020 veelal hoger zal zijn dan in 2019. Bij twijfel over de hoogte van het 

inkomen 2020, kan als later bij de belastingopgave 2020 blijkt dat het inkomensgrens niet is 

bereikt, achteraf in 2021 de toeslag alsnog worden aangevraagd.  Heeft u een huur die met de 

huurverhoging in juli vermoedelijk hoger wordt dan € 737,14 per maand, dan is het verstandig 

niet die huurverhoging aftewachten, maar nu de toelage aan te vragen. 

 

 Voor de zorgtoeslag is het volgende veranderd.               2109                   2020 

Voor alleenstaanden inkomensgrens                               €    29.562, -          € 30.481, -        

Voor partners is de inkomensgrens                                 €    37.885, -          € 38.945, -   

En als vermogen eis zorgtoeslag is maximaal vastgesteld: 

Voor alleenstaanden vermogensgrens                              € 114.776, -          € 116.613, -        

Voor partners is de vermogensgrens                                 € 145.136, -          € 147.459, -   

 

Als bij de belastingdienst uw mailadres bekend is dan wordt de correspondentie verstuurt naar 

mailbox Mijn Belastingdienst, maar ook ontvangt u deze correspondentie ook nog eens 

schriftelijk. De belastingdienst gaat u de keuze voorleggen voor correspondentie via de mailbox 

of via de papieren versie. Dus geen dubbele correspondentie meer. 


