
 

 

 

 

 

 

 

Belastingdienst/Toeslagen 

T.a.v. de heer xxxxx, directeur 

Postbus 2092 

3500 GB  UTRECHT 

 

 

 

 

 

Geachte heer xxxxx, 

 

Met deze brief verzoek ik u mij te informeren over het onderwerp 'afschaffing van 

de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen'. Dit onderwerp volg ik al 

enige tijd met belangstelling. 

 

Aanleiding voor dit verzoek 

Op 16 november jl. zijn door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties (BZK), mede namens de staatssecretaris van Financiën, 

Kamervragen over dit onderwerp beantwoord. 

 

Deze antwoorden roepen bij mij enkele vragen op over de uitvoeringspraktijk bij 

de Belastingdienst/Toeslagen (Toeslagen) als het gaat over de afschaffing van de 

huurtoeslag voor deze groep bewoners. 

 

Vragen 

Om die reden verzoek ik u mij binnen twee weken antwoord te geven op de 

volgende vragen. 

 

1. De minister van BZK geeft in haar reactie aan dat huurders van vakantie-

woningen niet vooraf individueel geïnformeerd konden worden over de 

wetswijziging (de afschaffing van de huurtoeslag met ingang van 1 juli 

2016 voor deze groep bewoners). Vervolgens geeft de minister in haar 

reactie aan dat binnenkort de huurtoeslag bij de meeste bewoners van 

vakantiewoningen zal zijn beëindigd. Beëindigt Toeslagen de huurtoeslag 

óf moeten deze bewoners zelf de huurtoeslag stopzetten? 

2. Als Toeslagen het initiatief neemt om de huurtoeslag van de bewoners 

van vakantiewoningen te beëindigen, hoe heeft Toeslagen deze groep 

toeslaggerechtigden kunnen identificeren? 

3. Als deze bewoners de huurtoeslag zelf moeten stopzetten, hoe zijn of 

worden zij geïnformeerd dat zij hun huurtoeslag stop moeten zetten?
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4. De minister van BZK laat in reactie op vraag 4 van de Kamervragen 

weten dat de VNG is gevraagd om gemeenten te informeren over de  

gewijzigde regels en de uitvoeringspraktijk van Toeslagen. Kunt u mij 

laten weten welke informatie over de uitvoeringspraktijk van Toeslagen 

aan de gemeenten gecommuniceerd gaat worden? 

5. En wat gaan gemeenten met deze informatie doen? Gaan de individuele 

gemeenten ‘hun’ bewoners van vakantiewoningen informeren over de 

afschaffing van de huurtoeslag en wat deze inwoners hierin zelf moeten 

gaan doen?   

 

Aan de hand van uw antwoorden zal ik beoordelen of ik verdere actie zal 

ondernemen. 

 

Contact 

Hebt u over deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer 

xxxxx. U kunt hem op maandag t/m vrijdag bereiken via telefoonnummer (070) 

356 xxxx en e-mailadres bureau@nationaleombudsman.nl. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

Reinier van Zutphen 

 

 

 

 


