
Stukken t.b.v. Huur en Zorgtoeslagen 2020 en/of 2021 

Huurtoeslag:  
De gegevens zoals bij de aangifte maar ook de Huurprijs, uitgesplitst kale huur en 
bijkomende kosten. (dit staat op de brief van de verhuurder.) 
De reeds eerder ontvangen huurtoeslag. (let op dat u de huurprijs voor en na de 
huurverhoging heeft) 
 
Zorgtoeslag:  
De gegevens zoals bij de aangifte inclusief de reeds ontvangen zorgtoeslag. 
 
Heeft u bijzonder inkomen ontvangen: 

● Een bedrag als gevolg van de afkoop van een ouderdomspensioen of 
nabestaandenpensioen; 

● Een bedrag als gevolg van nabetaalde inkomsten uit loon of uitkering die 
betrekking hebben op eerdere jaren; 

● Een wezenuitkering waarbij u niet de wettelijke vertegenwoordiger bent; 
● Een bedrag als gevolg van de afkoop op basis van de Liquidatiewet 

ongevallenwetten; 
● Een extra vergoeding van een Waz-, Wajong- of WAO-uitkering die verband 

houden met gemaakte kosten voor oppas en verzorging. 
●  

Bijzonder vermogen bezitten: 
Ook het bijzonder vermogen is eenvoudig te herkennen en moet voldoen aan een van de 
volgende eisen: 
Het is het vermogen van uw pleegkind of een minderjarig kind dat op naam van het kind 
staat en waar u, uw partner of medebewoners niet aan kunnen komen. Denk aan de 
BEM-clausule; 

● Een immateriële schadevergoeding bij letselschade (smartengeld); 
● Schadevergoedingen hemofiliepatiënten die met het aidsvirus zijn besmet; 
● Schadevergoedingen op grond van de Regeling tegemoetkoming 

asbestslachtoffers; 
● Betalingen uit het DES-Fonds aan slachtoffers van DES-preparaten; 
● Sommige uitkeringen tegoeden Tweede Wereldoorlog; 
● Betalingen Nieuwjaarsbrand Volendam; 
● Betalingen van de Rooms-katholieke Kerk aan slachtoffers als gevolg van 

seksueel misbruik; 
● Bijzondere uitkeringen aan oorlogsveteranen; 

 
Tot slot: toeslagen 2020 en 2021 en uw inkomen of vermogen 
Extra inkomen of vermogen kan een belemmering zijn in 2020 en 2021 om een bepaalde 
toeslag te krijgen. Ook een afkoop kan als inkomen worden gezien. Dat geldt zeker voor 
overuren en een bijverdienste. Zet altijd alles even op een rij om te zien hoe het voor u 
financieel zal uitpakken. Gelukkig gaat de vrijstelling van vermogen in 2021 wel omhoog. 
 

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/5843-hemofilie-bloedstoornis-door-gendefect.html

