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Hoe vraag ik een
inkomensverklaring aan?

Onze woningen wijzen wij passend toe. Dit 
betekent dat de huurprijs past bij uw
inkomen. U kunt dus alleen reageren op  
woningen die passen bij uw inkomen. Dit 
controleren wij met een inkomensverklaring. 

Op de inkomensverklaring van de Belasting-
dienst staat uw verzamelinkomen over het 
jaar vermeld. Het inkomen van kinderen telt 
niet mee. 

Vraag uw inkomensverklaring gratis aan bij 
de Belastingdienst
Dit kan via Mijn Belastingdienst of 
telefonisch.

Mijn Belastingdienst met DigiD

U kunt de inkomensverklaring online aan-
vragen via Mijn Belastingdienst. Voordeel 
hiervan is dat de inkomensverklaring direct 
uit te printen is.

Telefonisch
Ook kunt u een inkomensverklaring 
aanvragen via de Belastingtelefoon op 0800 
0543. Wanneer u de inkomensverklaring 

U kunt alleen reageren op woningen die passen bij uw inkomen. Dit 
controleren wij met een inkomensverklaring van de Belastingdienst. 
Zorg daarom dat u deze heeft. 

telefonisch aanvraagt dient u er rekening 
mee te houden dat u dit tijdig doet. Het 
duurt gemiddeld 5 werkdagen voor u het 
formulier ontvangt. 

Zorgt u er voor dat u bij het telefonisch aan-
vragen van het formulier uw BSN-nummer bij 
de hand heeft?

Heeft u een partner? Laat deze dan ook 
een inkomensverklaring aanvragen. Bent u 
zzp’er? Of kunt u om een andere reden geen 
inkomensverklaring opsturen? Neem dan 
contact met ons op.

Geen inkomensverklaring, geen woning
Wanneer u geen inkomensverklaring kunt 
overleggen wanneer wij u een woning willen 
aanbieden, komt u niet voor de woning in 
aanmerking. Het is daarom van belang om 
ervoor te zorgen dat u een inkomens-
verklaring heeft VOORDAT u op woningen 
gaat reageren.

LET OP: 
U moet er zelf voor zorgen dat uw inkomen 
goed staat ingevuld bij uw gegevens bij 
Wooniezie. Anders reageert u op woningen 
die niet passen bij uw inkomen. WSZ kan u 
de woning dan niet aanbieden.


