
       INGEKOMEN   versie 21 dec. 22 

 

AANVRAAG WOONKOSTENTOESLAG EIGEN HUIS Brunssum - Landgraaf 
 

HULP NODIG? 045-5253747 
ma | di | wo | do – van 09:00 tot 16:00 en vr – van 09:00 tot 12:00 

→ 

Ik wil geld voor de woonlasten van mijn huis of appartement 
 

Persoonsgegevens 
 
BSN (8 of 9 cijfers)  

Naam en voorletters 

 

  

Geboortedatum          

Geslacht  M     V 

Mijn e-mailadres 

 

Mijn telefoonnummer 

 

Adres 

 

Postcode 

 

Plaats 

 

  

BSN partner/echtgenoot  

Geboortedatum partner/echtgenoot          

Naam en voorletters 

 

  

 

1 – De woning is eigendom van mijzelf (en/of mijn partner) en ik woon zelf in 

deze woning 
 Ja → Ga verder met vraag 2 

 Nee → Om geld te krijgen moet u zelf wonen in de woning of het appartement dat uw eigendom is. 

U hoeft het formulier niet verder in te vullen. 

 

2 – Ik heb een verhuisverplichting 
Dat staat als voorwaarde in de brief die u heeft gekregen toen u eerder woonkostentoeslag kreeg 

 Ja → U moet gaan verhuizen. U kunt voor deze woning in principe geen woonkostentoeslag meer 

krijgen. Neem contact op met ISD BOL: 045 - 5253747 

 Nee → Vul hieronder de zakelijke lasten in. Het gaat om de bedragen per jaar! 

 



AANVRAAG WOONKOSTENTOESLAG EIGEN HUIS Brunssum - Landgraaf 
 

HULP NODIG? 045-5253747 
ma | di | wo | do – van 09:00 tot 16:00 en vr – van 09:00 tot 12:00 

      → 

Zakelijke lasten (per jaar)  

Hypotheekrente (per jaar) 

 

 

Ik krijg via de voorlopige teruggave geld van de Belastingdienst voor de hypotheekrenteaftrek 

 Ja → Vul hieronder het jaarbedrag in. 

 Nee → Vul hieronder €0 in bij ‘hypotheekrenteaftrek’. Doe meteen een verzoek voorlopige 

teruggaaf hypotheekrenteaftrek bij de Belastingdienst. Ga verder met de zakelijke lasten. 

Hypotheekrenteaftrek (per jaar) 

 

Rioolrecht eigenaarsdeel (per jaar) 

 

Waterschapslasten eigenaar (per jaar) 

 

(= watersysteemheffing gebouwd) 
 

Erfpachtcanon (per jaar) 

 

Opstalverzekering (per jaar) 

 

OZB eigenaarsdeel (Onroerend Zaakbelasting) (per jaar) 

 

Overige zakelijke lasten (per jaar) 

 

 

3 – Ik woon in een appartement 
 Nee 

 Ja → Beantwoord dan ook de volgende vragen 

3a – Is er een gezamenlijke CV-installatie? 
 Ja 

 Nee 

3b – Is er een gezamenlijke lift? 
 Ja 

 Nee 

3c – Is er sprake van algemeen beheer? 
 Ja 

 Nee 

 

4 – Bouwjaar van mijn woning 
 Voor 1945 

 Na 1945 

 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 



AANVRAAG WOONKOSTENTOESLAG EIGEN HUIS Brunssum - Landgraaf 
 

HULP NODIG? 045-5253747 
ma | di | wo | do – van 09:00 tot 16:00 en vr – van 09:00 tot 12:00 

      → 

5 – In mijn huishouden heeft iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt 
 Ja 

 Nee 

 

6 – Ik vorm een eenpersoonshuishouden 
 Ja, ik woon als enige in deze woning 

 Nee → Beantwoord dan ook de volgende vraag 

6a – Wij vormen een 
 Klein huishouden (één of twee personen) 

 Groot huishouden (drie of meer personen) 

 

7 – Iemand in het huishouden heeft een handicap 
 Ja 

 Nee 

 

8 – Ik wil de woonkostentoeslag krijgen vanaf 

- -
 

9 – IBAN-nummer 

IBAN 
(18 tekens)        

 

10 – Ik heb een bijstandsuitkering (Participatiewet) van ISD BOL 
 Ja → Ga verder met de ondertekening. Lever het formulier daarna in bij ISD BOL of stuur het op. 

 Nee → Ga verder met de ondertekening. Lever het formulier in tijdens het spreekuur 

Gemeentekaarten. Zie www.isdbol.nl. 

  

http://www.isdbol.nl/


AANVRAAG WOONKOSTENTOESLAG EIGEN HUIS Brunssum - Landgraaf 
 

Postadres: Postbus 114 | 6440 AC Brunssum 
Bezoekadres: Lindeplein 1 Brunssum | Sweelinckplein 1 Landgraaf 

      

 

Ondertekening 
Ik heb alle vragen eerlijk en naar waarheid ingevuld. Ik weet dat ik strafbaar ben als ik willens en wetens 

verkeerde of onjuiste informatie verstrek met de bedoeling om geld te krijgen waarop ik geen recht heb. 

Ik moet dat geld dan terugbetalen. ISD BOL controleert de aanvragen met een steekproef. 

 

Plaats 

 
 

Datum 

- -  

Handtekening       Handtekening partner 

 

 
 

Bewijsstukken 
Verzamel de volgende bewijsstukken van het kalenderjaar waarover u de vergoeding aanvraagt 
(Maak altijd een kopie. Lever nooit originelen in) 
 

• hoogte hypotheekrente (jaarbedrag) 

• bedrag hypotheekrente-aftrek (jaarbedrag) 

• aanslag BsGW waaronder: 
o rioolrecht (jaarbedrag) 
o aanslag waterschapslasten (jaarbedrag) 
o aanslag OZB (onroerend zaakbelasting) (jaarbedrag) 

• erfpachtcanon (jaarbedrag) 

• polis opstalverzekering/brandverzekering (jaarbedrag) 

• bewijsstuk overige zakelijke lasten (jaarbedrag) 
 

en bij een appartement ook: 
 

• toeslag CV-installatie (jaarbedrag) 

• toeslag lift (jaarbedrag) 

• kosten algemeen beheer (jaarbedrag) 
 

Ook inleveren: het formulier ‘bijlage bij de bijzondere bijstand’ → vul het volledig in en onderteken 
het. Vergeet u niet de bewijsstukken erbij te doen? 

 


