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Checklist: Regelingen van gemeente Utrecht en landelijk

Geldig vanaf 1 juli 2017

Gebruiksaanwijzing Checklist inkomsten op orde
Deze checklist voor uitkeringen en voorzieningen bestaat uit twee delen: 1. Regelingen bij een laag inkomen van de gemeente Utrecht
2. Landelijke regelingen

N.B. Deze versie van de checklist (1 juli 2017) is 8 augustus 2017 aangevuld met de Huurkorting.

Gebruik de checklist om te voorkomen dat u financiële tegemoetkomingen misloopt of moet terugbetalen. Zorg vooraf dat u beschikt over:
1. DigiD om toegang te krijgen tot websites van gemeente en overheid. Voor informatie en aanvraag kijk op: www.digid.nl.
Als u DigiD heeft kunt u ook toegang krijgen tot MijnOverheid. Daar kunt u de Berichtenbox activeren: een persoonlijke brievenbus waarin u digitale
post ontvangt, bijvoorbeeld over uw toeslagen, de kinderbijslag of uw WW-uitkering. Kijk voor informatie op:
https://mijn.overheid.nl/#tabs-mijnoverheid of vraag om uitleg bij uw buurtteam;
2. een e-mailadres;
3. een geordende administratie: voor de meeste aanvragen hebt u bewijsstukken nodig. Is uw administratie niet op orde, bezoek dan een van onze
sorteergroepen in uw buurt. Kijk voor informatie op: www.u-centraal.nl;
4. berekening beslagvrijevoet als er beslag ligt op uw inkomen of uitkering.
Tip: Het is handig om een geprinte versie van de checklist bij uw administratie te bewaren. Vul de kolommen: recht op en datum van aanvraag in zodat
duidelijk is of en wanneer u een aanvraag hebt gedaan.

Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen op deze checklist? Stuur dan een mail naar: info-advies@u-centraal.nl.
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Regelingen gemeente Utrecht 2017: uitkeringen en voorzieningen bij laag inkomen
Voorziening/uitkering

Waar aanvragen?

Nodig voor aanvraag / voorwaarden

Recht
op?
Ja/nee

Bijstand / Participatiewet
als er te weinig geld is om
rond te komen en niet
genoeg verdiend kan
worden met werk

Digitaal loket gemeente Utrecht
Info en aanvraag:
www.utrecht.nl/uitkeringen
Zie ook:
hoogte bijstandsuitkering en
kostendelersnorm

(ook van toepassing op eventuele partner)
• geldig paspoort of identiteitsbewijs
• burgerservicenummer (BSN)
• DigiD
• e-mailadres
• UWV-inschrijving als werkzoekende
(gebeurt automatisch bij aanvraag)
• gegevens maandinkomen en vermogen

Bijstand / Jongerentoeslag
verhoging
bijstandsuitkering voor
zelfstandig wonende
jongeren van 18, 19 en 20
jaar

Digitaal loket gemeente Utrecht
Toeslag voor zelfstandig wonende
alleenstaande of alleenstaande ouder die
niet bij eigen ouders terecht kan. Hoogte
toeslag afhankelijk van persoonlijke
situatie en woonlasten: € 132,50 tot
€ 358 p/m.
Aanvragen als bijzondere bijstand.
Info en aanvraag: jongerentoeslag

• DigiD
• huurcontract
• huurbetalingsbewijzen
• gegevens bijstandsuitkering
• gegevens vermogen

Ja/nee

Bijstand /
Jongerentoeslag extra
extra verhoging
bijstandsuitkering voor
jongeren van 18, 19 en 20
jaar

Digitaal loket gemeente Utrecht
Toeslag voor zelfstandig wonende jongere
die van gemeente ondersteuning krijgt bij
het vinden van werk. Toeslag € 139 p/m
(18 jaar), € 199 p/m (19 en 20 jaar).
Aanvragen als bijzondere bijstand.
Info en aanvraag: jongerentoeslag extra

• DigiD
• recht op jongerentoeslag
• zie verder bij jongerentoeslag

Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning
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Voorziening/uitkering

Waar aanvragen?

Nodig voor aanvraag / voorwaarden

Aanvullende bijstand
als er ondanks toeslagen
toch een tekort is

Gemeente Utrecht Werk en Inkomen
Aanvraag en uitleg via contact WenI

Het college stemt de bijstand en de
daaraan verbonden verplichtingen af op de
omstandigheden, mogelijkheden en
middelen van de belanghebbende.
Voor volledig artikel, zie wettekst.

Aanvraag wordt individueel beoordeeld
(Participatiewet, artikel 18, lid 1).

Recht
op?
Ja/nee

Bijzondere bijstand
gift of lening voor
bijzondere, noodzakelijke
kosten

Digitaal loket gemeente Utrecht
Informatie en aanvraag:
bijzondere bijstand

(Ook van toepassing op eventuele partner)
• DigiD
• bon/betaalbewijs (of voorlopige bon van
de te maken noodzakelijke kosten)
• gegevens maandinkomen, voor zover
niet bekend bij gemeente
• gegevens vermogen
• gegevens vaste lasten

Ja/nee

Vergoeding eigen bijdrage
kinderopvangtoeslag
voor ouder die naast
(aanvullende) bijstand,
IOAW, IOAZ of Anw een reintegratietraject volgt;
ouder die vanuit bijstand
werk vindt; ouder tot 27
jaar, geen bijstand, geen
startkwalificatie en
begeleiding WenI terug
naar school

Digitaal loket gemeente Utrecht
Informatie en aanvraag:
vergoeding eigen bijdrage
kinderopvangtoeslag

• DigiD
• alleenstaande ouder, of partner is niet in
staat om voor kind(eren) te zorgen
• aanvraag vergoeding is op tijd gedaan,
d.w.z. voordat van kinderopvang
gebruik is gemaakt
• kopieën van contract met kinderopvanginstelling
• kopieën van overige bewijsstukken zoals
arbeidscontract, uitkering, inschrijving
school

Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning
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Voorziening/uitkering

Waar aanvragen?

Nodig voor aanvraag / voorwaarden

Bijdrage kosten
kinderopvang sociaalmedisch
gemeentelijke bijdrage als
kinderopvang om sociale of
medische redenen
noodzakelijk is

Digitaal loket gemeente Utrecht
Informatie:
gemeentelijke bijdrage sociaal-medisch

• geen volledige zorg voor kind(eren)
mogelijk door sociale of medische reden
• geen recht op bijdrage in kosten kinderopvang van Belastingdienst of UWV
• kind kan niet worden aangemeld bij
medisch kinderdagverblijf
• draagkrachtberekening: hoeveel kunt u
zelf betalen aan de kinderopvang?
De berekende draagkracht wordt van de
gemeentelijke bijdrage afgetrokken

Individuele studietoeslag
voor studenten met een
beperking die mbo, hbo of
wo volgen

Digitaal loket gemeente Utrecht
€ 100 p/m vanaf aanvraagdatum tot einde
school/studiejaar.
Informatie en aanvraag: individuele
studietoeslag

• DigiD
• bewijsstukken studie, studiefinanciering
of WTOS
• bewijsstukken waaruit beperking blijkt

Ja/nee

Individuele inkomenstoeslag
voor personen tot de AOWgerechtigde leeftijd die drie
jaar of langer leven van een
inkomen tot maximaal
110% van de bijstandsnorm

Digitaal loket gemeente Utrecht
Informatie en aanvraag:
individuele inkomenstoeslag

(ook van eventuele partner)
• DigiD
• bewijsstukken fiscaal jaarinkomen* en
vermogen

Ja/nee

Aanmelden: e-mail sturen naar
financieleregelingen@utrecht.nl of bellen
naar 030 286 52 11.

Wordt in 2017 gericht ingezet op bepaalde
groepen huishoudens die het geld het
hardst nodig hebben. Mensen kunnen
hierdoor meer of minder individuele
inkomenstoeslag krijgen dan in 2016.
Toeslag in 2016 ontvangen? Dan stuurt
gemeente in 2017 - ongeveer één jaar na
uitbetaling van de toeslag van 2016 - een
brief over de aanvraag.

Recht
op?
Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

* fiscaal jaarinkomen is het loon dat op de
jaaropgaaf staat en waarover
loonheffing is berekend
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Voorziening/uitkering

Waar aanvragen?

Nodig voor aanvraag / voorwaarden

Werknemerscheque
voor wie een
bijstandsuitkering heeft en
extra kosten moet maken
om een werkplek te krijgen
of te behouden

Werkmatcher gemeente Utrecht
Eenmalige bijdrage van maximaal € 300
voor extra uitgaven zoals de aanschaf van
een fiets of reiskosten woon-werkverkeer.

• overleg met werkmatcher (gemeente
Utrecht, Werk en Inkomen)
• uitleg waarvoor het geld nodig is
• betaalbewijs/betaalbewijzen

Wmo-voorzieningen
• huishouden
• vervoer
• zelfstandig wonen
• mensen ontmoeten

(Digitaal loket) gemeente Utrecht
Informatie hulp en ondersteuning (Wmo)

• door een ziekte of beperking is er hulp of
ondersteuning nodig, bijvoorbeeld om
thuis te blijven wonen of om mobiel te
blijven en mee te blijven doen in het
dagelijks leven.

Ja/nee

Bijdrage aan Wmovoorziening
voor wie door bijzondere
omstandigheden de eigen
bijdrage niet kan betalen

(Digitaal loket) gemeente Utrecht
Informatie: eigen bijdrage
Neem contact op met de gemeente
Utrecht:
• digitaal via contact WenI, of
• telefonisch via 030 286 95 00, ma t/m
vrij van 9.00 tot 17.00 uur

• DigiD
• brief/nota CAK met de eigen bijdrage
• gegevens maandinkomen en vermogen,
voor zover niet bekend bij gemeente
• gegevens vaste lasten

Ja/nee

Aanvraag (met of zonder DigiD):
• Digitaal een gesprek aanvragen, of
• na telefonische afspraak op nummer
030 286 95 00
• ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur

Aanvragen als bijzondere bijstand.

Recht
op?
Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Collectieve zorgverzekering gemeente en
Zilveren Kruis met aanvullende verzekering
pakket 3 vergoedt de wettelijke
inkomensafhankelijke eigen bijdrage (Wmo
en Wlz). Vergoeding max € 375 p/p p/jaar.
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Voorziening/uitkering

Waar aanvragen?

Nodig voor aanvraag / voorwaarden

Recht
op?
Ja/nee

Huishoudelijke Hulp Toelage
(HHT)
tijdelijke regeling tot 2019
voor inkoop van drie uur
extra huishoudelijke hulp
tegen verlaagd uurtarief
(€ 5, of € 9 tot € 10,50 voor
wie niet in aanmerking
komt voor Wmo-hulp)

Diverse organisaties
• voor wie huishoudelijke hulp krijgt van
Op gemeentesite (Hulp en ondersteuning /
de gemeente (Wmo),
Wmo) staat hoe u deze hulp regelt:
• een Wmo- of Wlz-beschikking heeft,
hulp-bij-het-huishouden.
• langdurig persoonlijke verzorging krijgt,
• onder dementiezorg valt,
Kijk voor meer informatie op:
• mantelzorger is in de stad Utrecht,
huishoudelijke-hulp
• ouderenhuishouding 67 jaar en ouder.

Regeling Tegemoetkoming
Zorgkosten (RTZ)
bij hoge zorgkosten
vanwege chronische ziekte
of beperking

(Digitaal loket) gemeente Utrecht
Eenmalige tegemoetkoming van € 200.
Aanvragen: schriftelijk of digitaal van
1-9-2017 t/m 15-11-2017.
utrecht.nl/werk-en-inkomen >
Tegemoetkoming Zorgkosten 2017
aanvragen.

• noodzakelijke zorgkosten van minimaal
€ 200 in 2017 aantonen met bewijsstukken,
• de zorgkosten zijn/worden niet op een
andere wijze vergoed,
• (gezamenlijk) verzamelinkomen tot
maximaal € 39.000 in 2015.

Ja/nee

Woonlastenfonds
bijdrage woonlasten als
deze hoger zijn dan de
minimumbasishuur waarbij
huurtoeslag mogelijk is

Het Vierde Huis
Deze regeling is afgeschaft. Een nieuwe
aanvraag is niet meer mogelijk.

Wie vóór 3.12.2015 al een bijdrage
ontving, kan verlenging van de bijdrage
aanvragen bij het Woonlastenfonds.

Ja/nee

Voor bestaande klanten wordt de bijdrage
sinds 1.7.2016 geleidelijk afgebouwd.
Informatie: Woonlastenfonds

Let op! Om doorlopende verlenging van de
bijdrage te krijgen moet deze jaarlijks vanaf 1 juli - worden aangevraagd. Dus:
wie in 2016/2017 een bijdrage had, kan
vanaf 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018 de
bijdrage voor 2017/2018 aanvragen.

Datum
aanvraag

Datum
toekenning
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Voorziening/uitkering

Waar aanvragen?

Nodig voor aanvraag / voorwaarden

Woonkostentoeslag voor
huurders
als bij onverwachte
inkomensdaling de huur
niet meer betaald kan
worden

Gemeente afdeling Werk en Inkomen
Digitaal loket
Informatie: woonkostentoeslag

De inkomensdaling mag niet door eigen
toedoen komen.

Woonkostentoeslag voor
huiseigenaren
als door onverwachte
inkomensdaling de
hypotheek niet meer
betaald kan worden

Gemeente afdeling Werk en Inkomen
Digitaal loket
Informatie: woonkostentoeslag

Huurkorting
proef met korting op hoge
huurprijs, tot 1.9.2019

Aanvraag bij eigen verhuurder
Voor huishoudens van:
• een of twee personen die een kale huur
betalen tussen € 592,55 en € 710,68
• drie personen of meer die een kale huur
betalen tussen € 635,05 en € 710,68
• meer informatie: utrecht.nl/weni

Energiekostenregeling
ouderen
U-pas
(tot 125 % van de
toepasselijke
bijstandsnorm)

De Regeling Hoge energiekosten voor
ouderen is per 1.1.2017 beëindigd.
U-pas
Informatie en aanvraag: www.u-pas.nl
Of papieren aanvraagformulier invullen
(downloaden of afhalen bij sociale
instellingen).Opsturen naar U-pasbureau.

Aanvragen als bijzondere bijstand voor
een periode van maximaal 12 maanden

Aanvragen als bijzondere bijstand voor
een periode van maximaal 12 maanden.

Recht
op?
Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Bij de aanvraag woonkostentoeslag worden
veel gegevens gevraagd. Zie daarvoor de
hiernaast vermelde website.
De inkomensdaling mag niet door eigen
toedoen komen.

Ja/nee

Bij de aanvraag woonkostentoeslag worden
veel gegevens gevraagd. Zie daarvoor de
hiernaast vermelde websites.
• wonen in gemeente Utrecht
• wonen in sociale huurwoning van Bo-Ex,
GroenWest, Mitros, Portaal of SSH
• hoofdhuurder van de woning
• huur woning IS ingegaan vóór 1.1.2016
• bezit van U-pas

Ja/nee

• DigiD
• e-mailadres
• gegevens bruto jaarinkomen
voorgaand jaar
• BSN, ook van kinderen en partner
• eventueel bewijs WSNP

Ja/nee
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Voorziening/uitkering

Waar aanvragen?

Nodig voor aanvraag / voorwaarden

U-pas Kindpakket
bedrag voor kinderen van
0 tot 18 jaar

U-Pas
Informatie en aanvraag: www.u-pas.nl
Bedrag is leeftijdsafhankelijk. Voor sport-,
cultuur-, schoolactiviteiten, fiets.
Eerste klas voortgezet onderwijs: voor
computer, laptop of tablet.

• kinderen tot 18 jaar krijgen U-pas /
Kindpakket op basis van het inkomen van
hun ouders

Recht
op?
Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Belasting gemeente en waterschap: kwijtschelding
Kwijtscheldingsegeling

Waar aanvragen?

Nodig voor aanvraag / voorwaarden

Recht op?

Kwijtschelding
gemeentelijke belastingen
verzoek alleen mogelijk
voor afvalstoffenheffing,
rioolheffing,
hondenbelasting (max twee
per huishouden) en
onroerendezaakbelasting

BghU-Belastingsamenwerking gemeenten
en Hoogheemraadschap Utrecht
Inkomsten worden getoetst aan 100% van
de toepasselijke bijstandsnorm.

• DigiD
• gegevens (maand)inkomen en
toeslagen
• huur, hypotheekrente
• premie ziektekostenverzekering
• te betalen alimentatie
• gegevens auto, vermogen en
schulden

Ja/nee

Kwijtschelding
waterschapsbelastingen De
Stichtse Rijnlanden

BghU-Belastingsamenwerking gemeenten
en Hoogheemraadschap Utrecht
Inkomsten worden getoetst aan 100% van
de toepasselijke bijstandsnorm.

• zie kwijtschelding gemeentelijke
belastingen.

Ja/nee

Informatie: belastingen gemeente Utrecht
Aanvragen: digitaal loket BghU

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Informatie: www.bghu.nl
Aanvragen: digitaal loket BghU
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Zorgverzekering Utrecht
Verzekering

Waar aanvragen?

Nodig voor aanvraag / voorwaarden

Recht op?

Collectieve
zorgverzekering

Digitaal loket gemeente Utrecht
Informatie en aanvraag: collectieve
zorgverzekering gemeente Utrecht
Wisselen van zorgverzekeraar kan alleen per
1 januari.

• U-pas
• BSN
• in geval van een gebitsprothese
(onder en boven) hoeft geen
tandartsverzekering te worden
afgesloten. Neem daarvoor
contact op met Zilveren Kruis via
gratis nummer 0800 235 24 47
• overstap naar Zorg en Zekerheid
eind 2017 voor wie gemeentepolis
in 2018 wil behouden.

Ja/nee

• BSN
• ingeschreven staan bij een
tandarts

Ja/nee

gemeentepolis voor
inkomens tot 125% van
de toepasselijke
bijstandsnorm
gemeentepolis alleen
mogelijk als combinatie:
basisverzekering +
aanvullend pakket +
tandartsverzekering

Voordelen gemeentepolis (Zilveren Kruis/
gemeente Utrecht):
• korting Zilveren Kruis op basisverzekering
• bijdrage gemeente aan premie van pakket
Optimaal 2 en 3
• meeverzekerd eigen risico van € 385 bij
pakket Optimaal 2 en 3
• ruime vergoedingen

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Vanaf 2018 nieuwe zorgverzekeraar voor
gemeentepolis: Zorg en Zekerheid.
Mondzorg Hogeschool
Utrecht

Hogeschool van Utrecht – Mondzorg
Informatie: HU Mondzorg
Aanmelden: telefonisch ma t/m vrij 8.00 tot
17.00 uur, via 088 481 57 77.
U komt op de wachtlijst via de patiëntenbalie
van de HU Klinieken.

10
Checklist: Regelingen van gemeente Utrecht en landelijk

Geldig vanaf 1 juli 2017

Overig
Voorziening

Waar aanvragen?

Wat hebt u nodig voor de aanvraag /
voorwaarden

Recht
op
Ja/nee

Schoolkosten:
vrijwillige
ouderbijdrage

School
Korting of kwijtschelding bespreken op school; de
ouderbijdrage is vrijwillig.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld
Kan een bijdrage leveren in de kosten van sport,
cultuur of schoolactiviteiten.
Informatie: www.leergeldutrecht.nl
Digitaal aanvragen: aanvraagformulier (per kind
en per aanvraag een formulier)
Telefonisch contact via 030 737 03 32 of per mail:
info@leergeldutrecht.nl

• overzicht noodzakelijke kosten, en
bij schoolkosten kopie van factuur
• kopie van alle inkomsten van niet
ouder dan een maand
• kopie van alle U-passen in het gezin
• als er (nog) geen U-pas is, bellen of
mailen over aanvraag.

Ja/nee

Jeugdsportfonds
voor kinderen van
4 -18 jaar die om
financiële redenen
niet bij een sportclub
kunnen

Jeugdsportfonds
Informatie: www.jeugdsportfonds.nl
Aanmelden: door een intermediair (professional
die de thuissituatie van de kinderen kent)

• hulpverlener (intermediair) kan
aanvraag doen

Ja/nee

Jeugdcultuurfonds
voor kinderen van
4 - 18 jaar die om
financiële reden geen
lessen op kunst- en
cultuurgebied kunnen
volgen

Jeugdcultuurfonds
Informatie: www.jeugdcultuurfonds.nl
Aanmelden: alleen door intermediairs, zie
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/aanvraag/

• persoonsgegevens en
organisatiegegevens zijn nodig
om intermediair te worden, daarna
kan aanvraag worden ingediend

Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Zie ook Kansen voor alle KInderen over
fondsbijdragen voor kinderen in arme gezinnen

Zie ook Kansen voor alle KInderen over
fondsbijdragen voor kinderen in arme gezinnen
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Voorziening

Waar aanvragen?

Weekje weg
voor gezin met
kinderen dat al jaren
niet op vakantie is
geweest

Weekje weg wordt georganiseerd door
verschillende organisaties in Utrecht
Voor 2017 zijn alle plaatsen bezet.
Kijk in de loop van januari 2018 op de
gemeentesite voor meer informatie over Weekje
weg in 2018.

Wat hebt u nodig voor de aanvraag /
voorwaarden
• wonen in gemeente Utrecht
(ook Vleuten-De Meern en
Leidsche Rijn)
• (een)oudergezin met kinderen
van 0-12 jaar
• laag inkomen of een U-pas

Recht
op
Ja/nee

• minimuminkomen of uitkering
• onder voorwaarden ook voor
mensen die vanuit een (financiële)
achterstandsituatie een eigen
bedrijf starten of in aanmerking
willen komen voor een stage of
opleidingsplek

Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Voor deelname: neem contact op via
030 234 08 19. Geef naam en telefoonnummer
door, daarna wordt contact opgenomen.
Dress for Succes
voorziet
werkzoekenden van
representatieve
kleding en praktische
ondersteuning om
succesvol te kunnen
solliciteren

Winkel Dress for Succes
Kosteloos een geschikte outfit aanschaffen, zo
nodig met advies van een deskundige vrijwilliger.
Op afspraak via: utrecht@dressforsuccess.nl of
030 274 65 63.
Meer informatie: www.dressforsuccess.nl
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Landelijke regelingen 2017: Uitkeringen en voorzieningen
Voorziening/uitkering

Waar aanvragen?

Toeslagenwet
vult uitkering WW, WIA,
IOW, ZW, WAO of WAZ
aan als die onder het
sociaal minimum
(minimum inkomen) ligt

UWV
Aanvraag binnen zes weken na toekenning
uitkering of verandering van gezinssituatie
of inkomen, via www.uwv.nl
Kostendelersnorm is van toepassing.

Wat hebt u nodig voor de aanvraag /
voorwaarden
(ook van eventuele partner)
• DigiD
• burgerservicenummer (BSN)
• gegevens maandinkomen
• bankrekeningnummer

Recht
op?
Ja/nee

Automatisch recht bij ten minste 35%
arbeidsongeschiktheid en een uitkering
WAO, WIA (WGA en IVA), Wajong of WAZ

Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Informatie: website UWV / toeslag, zie Wat
is het sociaal minimum?
Tegemoetkoming voor
arbeidsongeschikten

Wordt elk najaar automatisch uitgekeerd
door UWV. In 2017 € 212,70. Bedrag telt
niet mee als inkomen voor belasting,
voorziening of uitkering.

Verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering
bij hulpbehoevendheid

Verhoging uitkering voor mensen die 80100% arbeidsongeschikt zijn, zelfstandig
wonen en dagelijks, blijvend hulp of
verzorging nodig hebben. Verhoging
uitkering van 70% (of 75%) naar 100%.

Ja/nee

Verhoging naar 85% als er behoefte is aan
gedeeltelijke hulp of verzorging.
Er zijn uitzonderingen waarvoor een lagere
verhoging of géén verhoging geldt: Meer
informatie.
Verhoging zelf aanvragen via www.uwv.nl.
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Voorziening/uitkering

Waar aanvragen?

AOW

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Ongeveer vijf maanden voor de AOWgerechtigde leeftijd stuurt de SVB een brief
over de aanvraag AOW.

Wat hebt u nodig voor de aanvraag /
voorwaarden

Recht
op?
Ja/nee

• geboren na 30 september 1950
• na 1.1.2013 maar voor 1.7.2015 VUT,
prepensioen, wachtgeld enz. (zie voor
meer uitkeringen www.svb.nl) ontvangen
• deze uitkering stopt of wordt lager vanaf
de 65e verjaardag
• voor de overbruggingsuitkering geldt een
inkomens- en vermogensgrens

Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Bij het AOW-pensioen is de
kostendelersnorm niet van toepassing.
Informatie op www.svb.nl
Overbruggingsuitkering
AOW
als er door de verhoging
van de AOW-leeftijd
tijdelijk minder of zelfs
geen inkomen is

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Tijdelijke regeling voor mensen die door
latere ingangsdatum AOW-pensioen geen
mogelijkheid hebben om inkomensverlies
te compenseren.
Aanvragen kan zo nodig met
terugwerkende kracht tot een jaar
voorafgaand aan de AOW-leeftijd.
Meer informatie op www.svb.nl/obr

AIO (Aanvullende
Inkomensvoorziening
Ouderen)
aanvulling op onvolledig
AOW-pensioen. AIO is
een vorm van bijstand

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Bij onvolledig AOW-pensioen en weinig of
geen andere inkomsten. AIO-aanvulling
wordt door SVB beoordeeld bij behandeling
AOW-aanvraag.

Ja/nee

Bij AIO-aanvulling is kostendelersnorm van
toepassing.
Meer informatie op www.svb.nl/aio
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Inkomstenbelasting
Belasting

Waar aanvragen?

Algemene
heffingskorting (Ahk)
via voorlopige aanslag
voor fiscale partner met
geen of laag inkomen

Belastingdienst
Ahk fiscale partner wordt afgebouwd voor
partners geboren vanaf 1963. Bedrag in 2017:
geboren vóór 1963 € 2.254 per jaar
geboren ná 1962 € 902 per jaar
Aanvragen en informatie:
belastingdienst/voorlopige-aanslag

Inkomensafhankelijke
combinatiekorting
heffingskorting ouders

Zie onder kopje Kindregelingen hierna

Aangifteprogramma
2016 (of P-formulier op
papier)
(Ook over 2015, 2014,
2013 en 2012 is nog
aangifte mogelijk.)
Tegemoetkoming
specifieke zorgkosten
als aftrek zorgkosten
niet of niet volledig tot
belastingteruggave leidt
doordat geen of weinig
belasting wordt betaald

Wat hebt u nodig voor de aanvraag /
voorwaarden
(ook van partner)
• DigiD
• gegevens jaarinkomen van beide
partners

Recht
op?
Ja/nee

Belastingdienst
Log in op Mijn Belastingdienst of op de App
Aangifte 2016
Papieren aangifteformulier nodig?
Bel: 0800 0543. Houd BSN bij de hand.

(ook van eventuele partner)
• DigiD
• BSN
• gegevens jaarinkomen
• gegevens vermogen op 1.1.2016
• gegevens relevante aftrekposten
(onder andere zorgkosten)

Ja/nee

Belastingdienst
Uitbetaling door de Belastingdienst.
Belastingdienst berekent bij de beoordeling
van de aangifte automatisch of recht op
tegemoetkoming bestaat.

Aangifte doen voor de
inkomstenbelasting en uitgaven voor
zorgkosten nauwkeurig invullen

Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning
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Toeslagen
Bekijk op www.toeslagen.nl Mijn toeslagen voor een overzicht van de toeslagen die aangevraagd/toegekend zijn of teruggevorderd worden.
Bijzondere situatie toeslagpartners:
Woont u met een andere meerderjarige en een minderjarig kind van een van u beiden in een opvanghuis? Als u hierdoor onbedoeld fiscaal partners en
toeslagpartners bent, vraag de Belastingdienst dan per brief om dat te beëindigen. Stuur van beiden de Wmo-beschikking mee waaruit blijkt dat de gemeente
voor u beiden afzonderlijk een opvangvoorziening heeft getroffen.
Zie voor de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget het kopje Kindregelingen.

Toeslag

Waar aanvragen?

Huurtoeslag

Belastingdienst/Toeslagen
Informatie: huurtoeslag
Aanvragen/wijzigen: log in op Mijn toeslagen

Zorgtoeslag

Belastingdienst/Toeslagen
Informatie: zorgtoeslag
Aanvragen/wijzigen: log in op Mijn toeslagen

Wat hebt u nodig voor de aanvraag /
voorwaarden
• huurspecificatie
van aanvrager, eventuele
toeslagpartner, thuiswonende
kinderen en medebewoners:
• Nederlandse nationaliteit of geldige
verblijfsvergunning
• ingeschreven zijn bij gemeente
• DigiD
• jaaropgave of loonstrook en
gegevens vermogen op 1 januari

Recht op?

van beide toeslagpartners:
• Nederlandse nationaliteit of geldige
verblijfsvergunning
• DigiD
• jaaropgave of loonstrook en
gegevens vermogen op 1 januari

Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Ja/nee
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Kindregelingen
Regeling

Waar aanvragen?

Wat hebt u nodig voor de aanvraag /
voorwaarden
• DigiD
• BSN kind
• geboortedatum

Recht
op?
Ja/nee

Kinderbijslag

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Informatie: SVB kinderbijslag
SVB stuurt twee tot vier weken na aangifte
geboorte bericht over kinderbijslag. Daarna
aanvragen: via Mijn SVB, inloggen met DigiD

Kinderbijslag (dubbel)
voor thuiswonend kind
met intensieve zorg

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Informatie: SVB kinderbijslag tweemaal
Aanvragen: via Mijn SVB, log in met DigiD

• DigiD
• BSN kind
• geboortedatum kind

Ja/nee

Extra kinderbijslag
extra tegemoetkoming
van SVB voor
thuiswonend kind met
intensieve zorg

Bedrag van ruim € 2.000 per jaar. Wordt na
afloop van kalenderjaar betaald. Informeer voor
de exacte bedragen bij de SVB.
Meer informatie: extra kinderbijslag

• recht op dubbele kinderbijslag
• alleenstaande ouder of partners
van wie er een max. € 4.881
inkomen per jaar heeft

Ja/nee

Kindgebonden budget
bijdrage in kosten
kinderen tot 18 jaar

Belastingdienst/Toeslagen
Informatie: kindgebonden budget
Aanvragen/wijzigen: log in op Mijn toeslagen

• recht op kinderbijslag (geldt niet
voor 16/17-jarige, niet schoolgaand
en onderhouden door ouders)
• namen kinderen, leeftijd, BSN
Ook van eventuele toeslagpartner:
• Nederlandse nationaliteit of geldige
verblijfsvergunning
• DigiD
• jaaropgave of loonstrook en
gegevens vermogen op 1 januari

Ja/nee

Wie al een of meer toeslagen ontvangt, krijgt
bericht van de Belastingdienst als er recht op
kindgebonden budget bestaat.
Geen toeslag (meer)? Dan zelf kindgebonden
budget aanvragen.

Datum
aanvraag

Datum
toekenning
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Regeling

Waar aanvragen?

Wat hebt u nodig voor de aanvraag /
voorwaarden

Recht
op?
Ja/nee

Extra kindgebonden
budget schoolkosten
tegemoetkoming in de
schoolkosten

Kindgebonden budget wordt - afhankelijk van
hoogte inkomen - automatisch verhoogd met
tegemoetkoming in schoolkosten voor kinderen
van 12 tot 18 jaar.
12 t/m 15 jaar: € 234, 16 en 17-jarigen: € 417

Extra kindgebonden
budget alleenstaande
ouder
alleenstaande
ouderkop (ALO-kop)

De ALO-kop (max. € 3.076 euro in 2017) vult het
inkomen van de alleenstaande ouder aan tot de
bijstandsnorm voor alleenstaande ouders.
Bedrag is onafhankelijk van het aantal kinderen
in het eenoudergezin.
Automatisch als er recht op kindgebonden
budget is.

Kinderopvangtoeslag

Belastingdienst/Toeslagen
Informatie: kinderopvangtoeslag
Aanvragen/wijzigen: log in op Mijn toeslagen

• DigiD
• uren en prijs kinderopvang
• BSN kinderen
• LRKP (registratie kinderopvang,
raadpleeg zo nodig zoekfunctie
• jaaropgave of loonstrook, ook
van eventuele toeslagpartner

Ja/nee

Inkomensafhankelijke
combinatiekorting
heffingskorting
inkomstenbelasting

Belastingdienst
Voor (alleenstaande) ouders die werk en zorg
voor kind(eren) tot 12 jaar combineren

• DigiD
• gegevens jaarinkomen, ook van
eventuele fiscale partner

Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Ja/nee

Informatie: combinatiekorting
Aanvraag: via aangifte of voorlopige aanslag
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Verzekeringen
Verzekering

Waar aanvragen?

AansprakelijkheidsVerzekering

Vergelijk verschillende aanbieders of kijk of op
de website van de Consumentenbond

Inboedelverzekering

Vergelijk verschillende aanbieders of kijk of op
de website van de Consumentenbond

Uitvaartverzekering

Vergelijk verschillende aanbieders of kijk of op
de website van 123geldzaken

Wat hebt u nodig voor de aanvraag /
voorwaarden

Recht
op?
Ja/nee

Controleer of kosten vervangende
woonruimte bij brand worden
vergoed

Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Ja/nee

Onderwijs
Voorziening

Waar aanvragen?

Tegemoetkoming
scholieren 18+

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
Aanvragen/wijzigen/machtigen: formulier
Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Studiefinanciering

DUO
Informatie: studiefinanciering
Aanvraag: via inlog op Mijn DUO

Wat hebt u nodig voor de aanvraag /
voorwaarden
• binnenkort 18 jaar
• BSN
• bankrekeningnummer
• gegevens opleiding
• DigiD
• bankrekeningnummer
• gegevens opleiding

Recht
op
Ja/nee

Datum
aanvraag

Datum
toekenning

Ja/nee
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