Berekening Woonlasten
(Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend)

Inleveren bij één van de woningcorporaties in
de eigen woonplaats.
Adressen van woningcorporaties kunt u vinden
op www.woonnet-rijnmond.nl

Rubriek A

Persoonsgegevens

B

Woonpasnummer

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dossiernummer (in te vullen door SUWR)

|

|

|

|

|

|

|

|

naam en voorletters |

Rubriek B

geboortedatum

|

woonadres

|

postcode/plaats

|

n man

n vrouw

Huishouden (aankruisen wat van toepassing is)
Jongeren 18, 19 of 20 jaar
n  U bent alleenstaand en 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen.
n  U bent alleenstaand en 18, 19 of 20 jaar, met kinderen.
n  U bent gehuwd en beiden 18, 19, of 20 jaar, zonder kinderen.
n  U bent gehuwd en beiden 18, 19, of 20 jaar, met kinderen.
n  U bent gehuwd, waarvan één persoon 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder.
n  U bent gehuwd, waarvan één persoon 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder met kinderen.
Leeftijd 21 jaar tot AOW leeftijd
n  U bent alleenstaand.
n  U bent een alleenstaande ouder.
n  U bent gehuwd of samenwonend.
Vanaf AOW leeftijd
n  U bent alleenstaand
n  U bent een alleenstaande ouder.
n  U bent gehuwd of samenwonend.

Nieuwe normbedragen vanaf 1-1-2015
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Rubriek C

Inkomen
Wat is uw gezamenlijk netto maandinkomen (huishouden)?		

|

0,00

De bijstandsnorm van uw huishouden is (wordt automatisch ingevuld)		
|

Rubriek D

Woonlasten Huurwoning
Heeft u een huurwoning?

n ja

Indien nee: Ga door naar Rubriek E Woonlasten Koopwoning
Indien ja:
Wat is de kale huurprijs (zonder servicekosten) van de woning per maand?		

|

Hoeveel betaalt u aan servicekosten per maand?		

|

Hoeveel betaalt u aan energie/gas per maand?		

|

Hoeveel betaalt u aan water per maand?		

|

n nee

Gemeentelijk heffingen
Hoeveel betaalt u aan rioolrecht per maand?		

|

Hoeveel betaalt u aan reinigingsrecht per maand?		

|

Polderlasten

Rubriek E

Hoeveel betaalt u aan watersysteemheffing ingezetene per maand?		

|

Hoeveel betaalt u aan zuiveringsheffing per maand?		

|

Woonlasten Koopwoning
Hoeveel betaalt u aan aflossing per maand?		

|

Hoeveel betaalt u aan rente over de hypotheek per maand?		

|

0,00

Let op: tweederde wordt meegeteld in de berekening van de woonlasten		
|
Hoeveel betaalt u aan electra/gas per maand?		

|

Hoeveel betaalt u aan water per maand?		

|

Gemeentelijke heffingen
Hoeveel betaalt u aan rioolrecht per maand?		

|

Hoeveel betaalt u aan onroerend zaakbelasting per maand?		

|

Hoeveel betaalt u aan reinigingsrechten per maand?		

|

Polderlasten
Hoeveel betaalt u aan watersysteemheffing ingezetene per maand?		

|

Hoeveel betaalt u aan watersysteem gebouwd per maand?		

|

Hoeveel betaalt u aan zuiveringsheffing per maand?		

|

Ga verder op de volgende pagina
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Overige woonlasten
Hoeveel betaalt u aan opstalverzekering per maand?		

|

Hoeveel betaalt u aan VvE bijdrage per maand?		

|

Hoeveel betaalt u per maand aan erfpacht (indien niet of gedeeltelijk is afgekocht)?		
|
Hoeveel betaalt u aan premie voor levensverzekering per maand (gekoppeld aan hypotheek)? |

Rubriek F

Adviesberekening
Er wordt automatisch een berekening
gemaakt
			
op basis van de door u ingevoerde
gegevens. Aan de uitkomst kunnen geen
rechten
			
worden ontleend.

Inkomen

|

0,00

Woonlasten

|

0,00

			

Inkomen na aftrek Woonlasten

|

0,00

			

Helft van de bijstandsnorm

|

0,00

|

0,00

			

Op basis van deze berekening is het voor u 

Rubriek G

wel zinvol

om urgentie aan te vragen.

Wat moet ik meenemen om een aanvraag urgentie op grond van woonlasten te kunnen indienen?
In alle situaties:
n IB-60 verklaring: een inkomensverklaring van de belastingdienst van het afgelopen jaar van u en eventuele
partner. Van uw kinderen hoeft dit niet. Als u nog geen IB-60 verklaring heeft van het afgelopen jaar kunt
u ook een IB-60 verklaring van het jaar daarvoor meenemen. U kunt die verklaring bij de belastingdienst
opvragen. Bij een wijziging van het inkomen moet u dit met bewijsstukken kunnen aantonen.
n bij zwangerschap: een originele zwangerschapsverklaring waaruit blijkt dat er sprake is van tenminste drie
maanden zwangerschap;
n uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van alle leden van het huishouden (die meeverhuizen), waarin zowel het huidige (verblijf)adres als de historische (verblijf)adressen zijn opgenomen.
Dit geldt alleen voor aanvrager(s) die niet woonachtig zijn in de gemeente Rotterdam;
n noodzakelijke bijlagen, zie onderstaand urgentiegrond woonlasten.
Urgentiegrond Woonlasten (huurwoning):
Toevoegen:
n   deze bijlage;
n   loonstaten van de afgelopen drie maanden en recente gegevens over uw netto-inkomen;
n   recente huurspecificatie;
n   recente eindafrekening van het energiebedrijf;
n   overzicht gemeentelijke heffingen (rioolrecht, reinigingsrechten);
n   overzicht polderlasten (watersysteemheffing, zuiveringsheffing);
n   besluit Huurtoeslag van de Belastingdienst (indien van toepassing);
n   besluit van de instantie die belast is met de uitvoering van de ‘Wet werk en bijstand’ over toekenning woonkostentoeslag en verhuisverplichting (indien van toepassing);
n   bij echtscheiding een ontvangstbewijs van de Rechtbank met zaaknummer en verzoekschrift inzake echtscheiding;
n   bij beëindiging samenwoning officiële bewijsstukken (beëindiging samenlevingscontract) door beide partijen
ondertekend;
n   bij echtscheiding als beëindiging samenwoning moet uit bewijsstukken blijken wie de (alleen)zorg krijgt voor
de minderjarige kinderen;
n   verklaring wat de reden is dat de woonlasten niet meer betaald kunnen worden.
Urgentiegrond Woonlasten (koopwoning):
Toevoegen:
n   Deze bijlage;
n   loonstaten van de afgelopen drie maanden en recente gegevens over uw netto-inkomen;
n   overzicht maandelijkse hypotheeklasten;
n   recente eindafrekening van het energiebedrijf;
n   bijdrage erfpachtcanon (indien niet opgenomen in de hypotheek);
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n  
n  
n  
n  
n  
n  
n  
n  
n  
n  

overzicht gemeentelijke heffingen (rioolrecht, onroerend zaakbelasting, reinigingsrechten);
overzicht polderlasten (watersysteemheffing, watersysteem gebouwd, zuiveringsheffing);
bewijsstuk inzake bijdrage Vereniging van Eigenaren (indien van toepassing);
besluit van de instantie die belast is met de uitvoering van de ‘Wet werk en bijstand’ over toekenning woonkostentoeslag en verhuisverplichting (indien van toepassing);
opstalverzekering;
aflossing hypotheek;
bij echtscheiding een ontvangstbewijs van de Rechtbank met zaaknummer en verzoekschrift inzake echtscheiding;
bij beëindiging samenwoning officiële bewijsstukken (beëindiging samenlevingscontract) door beide partijen
ondertekend;
bij echtscheiding als beëindiging samenwoning moet uit bewijsstukken blijken wie de (alleen)zorg krijgt voor
de minderjarige kinderen;
verklaring wat de reden is dat de woonlasten niet meer betaald kunnen worden;
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