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Klacht

Verzoekster beklaagt zich erover dat de Belastingdienst/Toeslagen door
vele vergissingen de huurtoeslag wegens haar verhuizing aan de
verkeerde verhuurder heeft overgemaakt en de huurtoeslag evenmin
heeft aangepast aan de huurverhoging zodat zij haar verplichtingen niet
meer kon nakomen en in de schuldsanering is terechtgekomen.

Feiten

De Belastingdienst/Toeslagen heeft de termijnen huurtoeslag na verhui-
zing van verzoekster over de periode oktober 2006 tot en met februari
2007 overgemaakt naar de oude verhuurder.
Verzoekster heeft de huurtoeslag over maart 2008 twee maal ontvangen;
voor de terugbetaling van de onverschuldigde betaling is op 1 augustus
2007 een betalingsregeling getroffen.
De huurtoeslag is niet aangepast aan de huurverhoging per 1 juli 2007 en
het gehanteerde toetsingsinkomen is niet juist.

Overwegingen

De staatssecretaris van Financiën erkent dat de Belastingdienst/Toeslagen
vergissingen heeft gemaakt. Inmiddels is de foutief overgemaakte huur-
toeslag over voornoemde periode in maart 2007 overgemaakt aan
verzoekster. Voor de ten onrechte twee maal overgemaakte huurtoeslag
over maart 2007 is met verzoekster een betalingsregeling getroffen. Bij
beschikking van 29 september 2007 is de huurtoeslag aangepast aan de
nieuwe huurgegevens, de huurverhoging en het door verzoekster opge-
geven inkomen.

Oordeel van de commissie3

Nu de vergissingen zijn hersteld en verzoekster de haar verschuldigde
betalingen heeft ontvangen, is daarmee voldoende tegemoet gekomen
aan haar klacht.
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1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter
inzage van de leden.
2 Naam en adres van verzoeker zijn de
commissie bekend.
3 De commissie bestaat uit de leden:
Huijbregts-Schiedon (VVD), Janse de Jonge
(CDA), Quik-Schuijt (SP) (voorzitter),
Rehwinkel (PvdA), Rosenthal (VVD), Sylvester
(PvdA) en Vedder-Wubben (CDA).
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Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie,
Quik-Schuijt

De griffier van de commissie,
De Gier
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