Checklist inkomensondersteuning
Welke mogelijkheden hebben huishoudens met een vraag voor
inkomensondersteuning?

Wat

Doelgroep

Waar
aanvragen?

Aanvulling AOW tot 100%

Mensen die in de 50 jaar
voor hun AOW-leeftijd in
het buitenland hebben
verbleven

Gemeente

Aanvullende pensioenen oude
werkgevers

Ex-werkenden

Helpdesk voor
Vergeten
Pensioenen:
(070) 311 73 73.

Participatiewet, individuele
inkomenstoeslag

(langdurig) Laag inkomen

Gemeente

Aanvulling
arbeidsongeschiktheidsverzekering
(WIA) tot 100% WWB

Arbeidsongeschikten

Centrum voor
Werk en
Inkomen

Aanvulling werkloosheidsregeling
werknemers (WW) tot 100% WWB

Werklozen

Centrum voor
Werk en
Inkomen

Belastingaftrek en (extra)
tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 In het algemeen: niet door
verzekering gedekte ziektekosten
 Noodzakelijke vervoerskosten voor
ziekte
 Dieetkosten (volgens tabel)
 Extra kosten kleding en beddengoed
(vaste bedragen)

Chronisch zieken en
gehandicapten

Belastingdienst

Jonge gehandicapten,
ouderen.

Belastingdienst

Heffingskortingen
 Algemene heffingskorting
 Arbeidskorting
 (alleenstaande) Ouderenkorting
 Inkomensafhankelijke
combinatiekorting
 Heffingskortingen voor AOWgerechtigden
 Tijdelijke heffingskortingen voor
vroeg gepensioneerden
 Jonggehandicaptenkorting
 Levensloopverlofkorting
 Heffingskorting groene beleggingen
Sommige heffingskortingen moeten zelf
aangevraagd worden bij de
belastingdienst d.m.v. formulier
voorlopige teruggaaf.

Huurtoeslag

Huishoudens met een te
hoge huur in verhouding
met hun inkomen

Belastingdienst
/ toeslagen

Zorgtoeslag

Huishoudens met een laag
inkomen

Belastingdienst
/ toeslagen

Kindgebonden budget

Huishoudens met een laag
inkomen met kinderen

Belastingdienst
/ toeslagen

Kinderopvangtoeslag

Werkenden, uitzondering
voor personen in
(re)integratietraject of
uitkering IOAW/Z, ANW,
nieuwkomer, kunstenaar

Tegemoetkoming schoolkosten,
studiefinanciering*

Per schoolgaand kind op
het mbo of particulier
onderwijs, of studerend
kind jonger dan 18 jaar en
18+

DUO

Kortingsregeling, kwijtschelding
ouderbijdrage

Huishoudens met kinderen

School,
gemeente

Vervoersvoorziening (collectief vervoer)

Ouderen die niet met
regulier OV kunnen reizen

Gemeente/
Wmo

Hulpmiddelen voor vervoer

Geïndiceerden

Gemeente,
Valys, Wmo

Forfaitaire vergoeding voor vervoer
(bijv. eigen auto)

Geïndiceerden

Gemeente/
Wmo

Woningaanpassingen

Geïndiceerden

Gemeente/
Wmo

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Lage inkomens

Gemeente

Kwijtschelding waterschapsbelastingen

Lage inkomens

Waterschap

Vermindering heffingen voor
alleenstaande

Alleenstaanden

Gemeente/
Waterschap

Compensatie eigen risico

Chronisch zieken en
gehandicapten

Centraal
Administratie
Kantoor (CAK)

Categoriale bijzondere bijstand

Ouders met schoolgaande
kinderen, Gepensioneerden
en/of chronisch zieken

Gemeente

Individuele bijzondere bijstand

Laag inkomen,
noodzakelijke kosten

Gemeente

Diverse kortingen voor
gepensioneerden

Alle ouderen

NS, cultuur,
sport

Belastingdienst
/ toeslagen

Fondsen,
kerken
* Er gelden nieuwe regels voor de tegemoetkoming vanaf schooljaar 2015/2016.
Individuele ondersteuning

Lage inkomens

