
Herhuisvestingstoelage 
Geplafonneerde basisbedragen (2023) 

     

Hoogst toegelaten 
inkomen 1  

 
 
 
 
 
 

 geen personen ten laste 2  € 23.397,21 

 een persoon ten laste 2 € 24.964,53 

 twee personen ten laste 2 € 26.531,35 

 drie personen ten laste 2 € 28.098,17 

 vier personen ten laste 2 € 29.664,99 

 vijf personen ten laste 2 € 31.231,81 

 zes personen ten laste 2 € 32.798,63 

 zeven personen ten laste 2 € 34.365,45 

 acht personen ten laste 2 € 35.932,27 

   

 
verhoging voor samenwonende volwassene niet 

ten laste  1 + € 6.789,51 

 verhoging per gehandicapt gezinslid + € 1.566,82 

    
  

Huurtoelage 3 
 

 
(berekend bedrag is 

€ 18,44 of hoger) 
 
 

geen personen ten laste 4  de € 18,44 à € 190,57 

een persoon ten laste 4 de € 18,44 à € 209,62 

twee personen ten laste 4 de € 18,44 à € 228,67 

drie personen ten laste 4 de € 18,44 à € 247,72 

vier personen ten laste 4 de € 18,44 à € 266,77 

vijf personen en meer ten laste 4 de € 18,44 à € 285,85 
(berekend bedrag is 
lager dan € 18,44) 

 

 € 0,00 

 
 geen personen ten laste 4 € 983,58 

Verhuistoelage 5 

 
(forfaitair bedrag) 

 

 een persoon ten laste 4 € 1.081,93 

 twee personen ten laste 4 € 1.180,28 

 drie personen en meer ten laste 4 € 1.278,66 
 
 

1. Van het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2021 (aanslagjaar 2022), behalve 
bij een vermindering van het inkomen gedurende het lopende jaar. 
Er is geen verhoging voor de echtgenoot/ote of de wettelijk samenwonende partner. 

2. Aantal kinderen (op de gezinssamenstelling) met recht op kinderbijslag. 
3. Maandelijks bedrag (driemaandelijkse betaling na de betrokken huurperiode). 
4. Aantal personen ten laste (aanslagbiljet inkomen 2021/ aanslagjaar 2022). 
5. Automatisch toegekend indien aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

 
  



Herhuisvestingstoelage 
Basisbedragen (2023) 

 
 
 

Berekening van de huurtoelage  
 

 
Is de huur van de geschikte woning lager dan het onderstaande bedrag,  
dan zal de administratie de werkelijke huurprijs zonder lasten toepassen. 
 
Is de huur van de geschikte woning hoger dan het onderstaande bedrag, 
dan zal de administratie het  onderstaande bedrag toepassen. 
 
 
 
Maximum bedrag dat in aanmerking wordt genomen voor 
de berekening van de huur per type woning: 
 

studio € 599,98  

appartement 1 slaapkamer € 697,11  

appartement 2 slaapkamers  € 801,62  

appartement 3 slaapkamers € 978,66  

appartement 4 slaapkamers € 1.154,48  

appartement 5 slaapkamers en meer € 1.445,87  

huis 2 slaapkamers € 978,66  

huis 3 slaapkamers € 1.154,48  

huis 4 slaapkamers en meer € 1.445,87  

 
 

 
 
 
 Raadpleeg de toelichting voor de berekeningswijze van de administratie 
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