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Heeft u een laag inkomen? Dan kan de overheid u vaak helpen bij het 
betalen van uw kosten. Daarvoor bestaan verschillende regelingen. 
Daarbij maakt het niet uit of u een uitkering hebt of een baan.

Sommige van deze regelingen vallen onder gemeenten. Voor Woerden, Bodegraven-
Reeuwijk, Montfoort en Oudewater voert Ferm Werk die uit. Hierover leest u in deze 
folder. Over deze bedragen hoeft u geen belasting te betalen.

Is mijn inkomen een laag inkomen?
De regelingen in deze folder zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen.  
Niet alle regelingen hebben dezelfde grens. Maar als u een bijstandsuitkering 
van Ferm Werk heeft, is uw inkomen nooit te hoog. Heeft u een ander inkomen of 
vermogen? Kijk dan op het inlegvel naar de tabel met inkomens- en vermogens-
grenzen. Daar leest u hoe u uw inkomen of vermogen kunt berekenen en wat de 
inkomens- en vermogensgrenzen zijn.

Hoe vraag ik een regeling aan bij Ferm Werk?
Een regeling aanvragen doet u met een aanvraagformulier. Dit levert u samen met de 
gevraagde bewijzen in. Inleveren kan op verschillende manieren:
•  per mail naar info@fermwerk.nl
•  persoonlijk afgeven bij Ferm Werk aan Carrosserieweg 1 in Woerden
•  per post sturen naar: Ferm Werk, afdeling Inkomen, Antwoordnummer 2101, 3440

VB Woerden. Hiervoor is geen postzegel nodig.
Sommige regelingen kunt u ook direct via onze website aanvragen. Het afhandelen 
van uw aanvraag duurt maximaal acht weken. 

Hulp bij aanvragen
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Misschien kent u iemand die u kan helpen. 
Is dat niet zo is, dan kunt u in iedere gemeente onafhankelijke hulp krijgen. U kunt 
terecht bij:
• Woerden: Kwadraad sociaal raadslieden
• Bodegraven-Reeuwijk: de Papierwinkel, VOTA
• Montfoort: Formulierenbrigade SWOM, MEE
• Oudewater: Formulierenhulp Oudewater, MEE

De  contactgegevens van deze organisaties vindt u achterin deze folder op bladzijde 
14 en 15.
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Bijzondere bijstand
Soms is er een bijzondere situatie waardoor u kosten heeft die u niet 
uit uw inkomen of spaargeld kunt betalen. Als deze kosten niet door 
een andere organisatie worden vergoed, heeft u misschien recht op 
bijzondere bijstand. U kunt dan een aanvraag doen. Ferm Werk bekijkt 
of u de vergoeding echt nodig heeft. Daarbij moet u kunnen laten zien 
dat u de kosten maakt.

Een paar voorbeelden
 U kunt o.a. bijzondere bijstand aanvragen voor:
•  Eigen bijdrage rechtsbijstand. Om uw kosten vergoed te krijgen, is het belangrijk

dat u eerst langs het Juridisch Loket gaat. Daar vraagt u gratis advies aan. Als dat
nodig is, verwijzen zij u door naar een advocaat.

•  Kosten voor een bewindvoerder. Dat is iemand die u helpt bij uw geldzaken als
deze zelf niet kunt doen. De rechter bepaalt of u een bewindvoerder krijgt.

•  Kosten voor de zwemles van uw kinderen. (Niet voor inwoners van Bodegraven-
Reeuwijk, zie: Regelingen in uw gemeente.)

Kosten voor bijvoorbeeld een paspoort of een koelkast vallen niet onder bijzondere 
bijstand. Zulke kosten heeft iedereen. We gaan er vanuit dat iemand daarvoor geld 
opzij zet. Voor medische kosten kunt u zich verzekeren.

Hoe hoog is de vergoeding?
Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Ferm Werk kijkt of 
u bijzondere bijstand kunt krijgen en hoeveel. Uw kosten worden meestal helemaal
vergoed als:
• uw inkomen lager is dan het bedrag in kolom A van de tabel Inkomensgrenzen
• én uw vermogen lager is dan het bedrag in de tabel Vermogensgrenzen.
Deze tabellen vindt u op het inlegvel.

Op tijd aanvragen
Bijzondere bijstand vraagt u aan bij Ferm Werk. Het is het belangrijk uw aanvraag op 
tijd te doen. Als dat kan nog vóór u de kosten maakt of anders kort erna. Wacht u te 
lang, dan is soms niet goed meer te beoordelen of het nodig was om deze kosten te 
maken. Het kan dan zijn dat u vergoedingen misloopt waar u wel recht op had. 

De bijdrage in de kosten voor rechtsbijstand en bewindvoering vraagt u online aan. 
Op fermwerk.nl/extras vindt u wat u nodig heeft en kunt u inloggen met uw DigiD.
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Individuele inkomenstoeslag
Heeft u voor langere tijd een laag inkomen, dan kunt u individuele 
inkomenstoeslag aanvragen bij Ferm Werk. U hoeft niet te laten zien 
welke kosten u maakt. 

Wat zijn de voorwaarden?
•  U bent 21 jaar of ouder en ontvangt nog geen AOW.
•  Uw netto inkomen is niet hoger dan het bedrag in kolom A (110 %) van de tabel

Inkomensgrenzen.
• De laatste drie jaar was uw inkomen ongeveer hetzelfde.
• Er is geen uitzicht op verbetering van uw inkomen.
•    U heeft wel moeite gedaan om uw inkomen te verbeteren, maar dat is nog niet

gelukt. Dan kunt u toch individuele inkomenstoeslag krijgen.
•  U heeft niet teveel spaargeld of dure bezittingen. Het maximumbedrag staat in de

tabel Vermogensgrenzen.
•  De afgelopen twaalf maanden heeft u geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
Deze voorwaarden gelden ook voor uw partner, als u die heeft.

Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag?
De hoogte is afhankelijk van uw situatie. Een overzicht  
met de actuele bedragen vindt u op de website. Ga naar 
https://fermwerk.nl/inkomenstoeslag of scan de  
QR-code hiernaast.

Aanvragen
Wilt u individuele inkomenstoeslag aanvragen? Ga naar  
www.fermwerk.nl/onlineaanvragen. U logt in met uw DigiD.
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Studietoeslag
Ook jonge mensen met een beperking willen een opleiding volgen.  
Maar een bijbaan naast de studie is niet vanzelfsprekend. De overheid 
wil deze groep mensen steunen en daarom is er de studietoeslag. 
Daarvoor hoeft u niet te laten zien welke kosten u maakt.

Voorwaarden
U kunt studietoeslag krijgen als:
• u minimaal 15 jaar oud bent
• u studiefinanciering of een bijdrage op grond van de WTOS ontvangt van DUO
• u geen inkomsten uit betaald werk heeft

 Een stagevergoeding geldt niet als inkomen uit werk, maar kan wel invloed hebben
op de hoogte van de studietoeslag.

• u geen WAJONG-uitkering heeft
• u door uw ziekte of beperking structureel niet in staat bent een bijbaan te hebben

Hoe hoog is de individuele studietoeslag? 
Per 1 april 2022 is deze regeling op leeftijd gebaseerd.  
Een overzicht met de actuele bedragen vindt u op de website. 
Ga naar https://fermwerk.nl/studietoeslag of scan de  
QR-code hiernaast. 

Wilt u studietoeslag aanvragen? 
• Ga naar www.fermwerk.nl/studietoeslag
• Download en print het aanvraagformulier.
• Stuur het ingevulde formulier naar Ferm Werk.
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Collectieve zorgverzekering
Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve 
zorgverzekering bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Iedereen wordt 
geaccepteerd, zonder medische keuring.

Voordelen
• Lage premie
• Goede dekking, ook bij hoge zorgkosten
• Ruime keuze
• Een bijdrage van de gemeente in de premie van de aanvullende verzekering.
Beide verzekeraars bieden aanvullende pakketten (AV). Het verplicht eigen risico kunt u
gespreid betalen in 10 termijnen. Verbruikt u het eigen risico niet helemaal? Dan krijgt u
achteraf het overgebleven deel terug.

Voorwaarden 
Uw inkomen is niet hoger dan het bedrag in kolom B (120%) 
van de tabel Inkomensgrenzen.  

Een overzicht met de actuele bedragen vindt u op de  
website van Gezond Verzekerd. Ga naar  
www.gezondverzekerd.nl of scan de QR-code hiernaast.

Aanmelden
Ga naar www.gezondverzekerd.nl en kies uw gemeente. Hier kunt u de pakketten 
vergelijken en zich aanmelden. Meldt u zich liever aan met een papieren formulier?  
Vraag dan bij Ferm Werk een informatiepakket op.

Overstappen        
Bent u al verzekerd bij één van deze twee zorgverzekeraars? Dan kunt u elk moment 
overstappen naar het collectief van Ferm Werk. Wilt u van een andere zorgverzekeraar 
overstappen? Dan kan dat ieder jaar met ingang van1 januari. Voorwaarde is wel dat alle 
betalingen aan de huidige zorgverzekeraar gedaan zijn.
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Tegemoetkoming voor chronisch zieken 
en gehandicapten
Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben vaak extra 
kosten. De gemeente helpt u deze te betalen met een tegemoetkoming. 
De regels hiervoor verschillen per gemeente. Ferm Werk regelt de 
tegemoetkoming voor u. 

Hoe hoog is de tegemoetkoming?
Het actuele bedrag voor de tegemoetkoming vindt u 
op de website. Ga naar https://fermwerk.nl/tmz of  
scan de QR-code hiernaast.  

Bodegraven-Reeuwijk
Naam regeling: Extra premiebijdrage chronisch zieken en gehandicapten 

Voorwaarden:
• U doet mee met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk.
•  U hebt gekozen voor een uitgebreid pakket. Bij VGZ is dat de aanvulling Compleet.

Bij Zorg en Zekerheid is dat het pakket Top.
• U kunt aantonen dat u chronisch ziek of gehandicapt bent.

Woerden, Montfoort en Oudewater
Naam regeling: Tegemoetkoming meerkosten zorg
Deze regeling valt onder de Wmo. Een collectieve zorgverzekering van Ferm Werk is 
niet nodig.

Voorwaarden 
•  Uw inkomen is niet hoger dan het bedrag in kolom C (140%) van de tabel

Inkomensgrenzen.
•  U heeft uw eigen risico verbruikt in het afgelopen kalenderjaar of u heeft een

doelgroepverklaring van de Wmo in uw gemeente.
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Aanvragen
Een aanvraagformulier voor de Extra premiebijdrage of  
de Tegemoetkoming meerkosten zorg vindt u op de  
website van Ferm Werk. Ga naar https://fermwerk.nl/tmz  
of scan de QR-code. Lever het formulier met de gevraagde 
bewijsstukken in. 

Ontving u vorig jaar een tegemoetkoming en is uw inkomen niet veranderd? Dan 
kunt u een verkorte aanvraag indienen.
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Declaratieregeling
LET OP: deze regeling geldt alleen in Woerden, Montfoort en Oudewater.

U kunt een vergoeding krijgen voor welzijnsactiviteiten, een abonnement op een krant 
of tijdschrift of internet en voor schoolbijdragen. Onder de term welzijnsactiviteiten 
kan van alles vallen. Dit kan sport- of muziekles zijn, maar ook een bijdrage voor een 
fiets (onder bepaalde voorwaarden) of een dagje weg. De maximale hoogte van de 
vergoeding hangt af van het soort kosten. 

De vergoeding voor bijvoorbeeld een sportclub of muziekles  
is anders dan een abonnement of de bijdragen voor onderwijs.
De actuele bedragen vindt u op de website. Ga naar  
https://fermwerk.nl/declaratieregeling of scan de  
QR-code hiernaast.

Woont u in Montfoort? Dan kunt u voor een bijdrage voor de sport- of muziekles van uw 
kinderen terecht bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zie: Regelingen in uw gemeente.

Voorwaarden 
•  Uw inkomen is lager dan het bedrag in kolom B (120%) van de tabel Inkomensgrenzen.
•  Uw vermogen is lager dan het bedrag in de tabel Vermogensgrenzen.

Hoe kunt u meedoen?
Heeft u een bijstandsuitkering? Dan doet u automatisch mee. U kunt een declaratie-
formulier invullen. Geen bijstandsuitkering, maar wel een laag inkomen? Dan moet u 
ieder jaar een aanvraag indienen. Voor de eerste aanvraag gebruikt u een compleet 
aanvraagformulier. In de jaren daarna kunt u een verkorte aanvraag doen. Pas als  
uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u declaraties indienen. Dat doet u met een  
declaratieformulier. Alle formulieren staan op de website van Ferm Werk. U vindt ze 
via https://fermwerk.nl/declaratieregeling of kunt de QR-code hierboven scannen.

Let op: kosten van het huidige jaar kunt u uiterlijk tot 1 april van het jaar erop indienen.

Bodegraven-Reeuwijk
Woont u in Bodegraven-Reeuwijk? Dan kunt u geen gebruik maken van deze 
regeling. In plaats daarvan is er het Ondersteuningsfonds van de gemeente.  
Zie: Regelingen in uw gemeente.
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Hulp bij schulden
Laat bedragen niet oplopen, maar vraag zo snel mogelijk hulp als u veel 
onbetaalde rekeningen of schulden heeft. U kunt ook hulp krijgen bij het 
maken van afspraken om uw schulden af te betalen.  

Waar moet ik zijn voor hulp bij schulden?
Woont u in Bodegraven-Reeuwijk? Neem dan voor hulp contact op met de gemeente 
op telefoonnummer 0172 - 522 522.

Woont u in Montfoort? Dan kunt u ook terecht bij PLAN-groep. De contactgegevens 
zijn wel anders. E-mailen doet u naar montfoort@plangroep.nl en het telefoonnummer 
is 0348 - 469 109.

Woont u in Oudewater? Dan is het Stadsteam Oudewater er voor u. Zij zijn bereikbaar 
via info@stadsteamoudewater.nl of telefoonnummer 0348 - 561 893.

Woont u in Woerden? Dan kunt u terecht bij de gemeente zelf. Neem daarvoor contact 
op met WoerdenWijzer via info@woerdenwijzer.nl of telefoonnummer 0348 - 428 600.

Ondersteuning in uw gemeente
Zoekt u hulp om uw administratie op orde te krijgen of een aanvraag voor schuldhulp-
verlening in te dienen? Vrijwilligers kunnen uw situatie met u doornemen en u helpen 
bij de aanvraag van schuldhulp en tijdens het traject. Dat duurt meestal drie jaar. Deze 
organisaties bieden hulp: 

Woerden  Kwadraad (hulp bij thuisadministratie/schulden), 
Schuldhulpmaatje

Bodegraven-Reeuwijk VOTA
Montfoort SWOM
Oudewater Schuldhulpmaatje
De contactgegevens vindt u achterin dit boekje bij de Nuttige adressen. 

Als u beginnende schulden heeft, kunt u ook terecht op de Nibud-website  
www.zelfjeschuldenregelen.nl De tool daar helpt u met het maken van een 
realistisch plan om af te lossen, op basis van uw inkomsten en uitgaven. Ook vindt u 
er voorbeeldbrieven die kunnen helpen bij het maken van afspraken met organisaties 
die u geld schuldig bent.
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Belasting van de gemeente en van het waterschap
Als u een laag inkomen heeft, hoeft u misschien geen gemeentebelasting te betalen. 
Dan hoeft vaak ook de aanslag van het waterschap niet te worden betaald. Soms gaat 
dat automatisch, maar niet altijd. Dan moet u een aparte aanvraag doen.

Stichting Leergeld Groene Hart
Stichting Leergeld wil dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen 
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Als er voor ouders geen andere regelingen 
zijn, dan kunnen zij een bijdrage krijgen van Stichting Leergeld Groene Hart. 

Voedselbanken
Als u – bijvoorbeeld door schulden – echt te weinig geld overhoudt, kunt u pakketten 
krijgen van de Voedselbank. Bij de intake wordt berekend of u voldoet aan de 
voorwaarden. Als dat zo is, kunt u elke week een pakket ophalen. Deze hulp is tijdelijk. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur in Montfoort 
Montfoort is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds kan de sport en 
bijvoorbeeld muziek- of toneelles van uw kinderen betalen. Een tussenpersoon dient 
voor u de aanvraag in. Kijk voor meer informatie op http://jeugdfondssportencultuur.nl

Ondersteuningsfonds van Bodegraven-Reeuwijk 
Sommige regelingen van Ferm Werk gelden niet in Bodegraven-Reeuwijk. Zoals 
bijvoorbeeld de Declaratieregeling of bijzondere bijstand voor zwemles. Daar 
kunnen inwoners een beroep doen op het Ondersteuningsfonds. Dit fonds is voor 
noodzakelijke kosten waarvoor geen andere regeling is. Het Sociaal Team van de 
gemeente behandelt uw verzoek. Alle regelingen staan in de Minimawijzer, ook de 
plaatselijke. Deze vindt u op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
Aanmelden kan bij Ferm Werk. Het formulier vindt u op de website. 

Speelgoedbank Woerden
Woerden heeft een Speelgoedbank waar kinderen van ouders met een laag inkomen 
vier keer per jaar gratis speelgoed kunnen uitzoeken. En nog eens extra voor een 
verjaardagscadeau. U kunt er terecht met een verwijsbrief. De Speelgoedbank nodigt 
u daarna uit. Ze zijn elke maand één zaterdagochtend open. Meer informatie vindt u
op www.speelgoedbankwoerden.nl.

De gegevens van al deze organisaties vindt u achterin dit boekje bij de Nuttige adressen.

Regelingen in uw gemeente
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Overzicht van regelingen en diensten
Bijzondere bijstand
Voor bijzondere kosten Ferm Werk

Individuele inkomenstoeslag
Voor wie lang een laag inkomen heeft Ferm Werk

Studietoeslag
Voor scholieren en studenten met een beperking Ferm Werk

Collectieve zorgverzekering
Betaalbaar met een goede dekking Ferm Werk

Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
Voor mensen die lang ziek zijn of gehandicapt Ferm Werk

Declaratieregeling (Woerden, Montfoort en Oudewater)
Voor sport, cultuur, abonnementen en schoolbijdragen Ferm Werk

Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen
Voor kosten van schoolgaande kinderen Stichting Leergeld

Schuldhulpverlening 
Voor mensen met schulden WoerdenWijzer, PLAN-groep

Hulp bij thuisadministratie en financiële problemen
Van vrijwilligers Plaatselijke organisatie

Voedselbanken
Pakket met boodschappen Plaatselijke voedselbank

Hulp bij beroep op regelingen, indienen bezwaar enzovoort
Voor als u er zelf niet uit komt Plaatselijke organisatie

Jeugdfonds Sport en Cultuur Montfoort
Om kinderen te laten sporten of kunst te laten 
beoefenen

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Ondersteuningsfonds Bodegraven-Reeuwijk
Voor noodzakelijke kosten die niet worden vergoed Sociaal team Ferm Werk

Kwijtschelding gemeentebelasting
Bij een heel laag inkomen hoeft u de aanslag 
van de gemeente niet te betalen

Gemeente of belasting-
samenwerking

Kwijtschelding waterschapsbelasting
Bij een heel laag inkomen hoeft u de aanslag 
van het waterschap niet te betalen.

BghU
BSGR

13



Algemeen
Stichting Leergeld Groene Hart
w  www.leergeld.nl/groenehart
t  06 - 12 57 03 81 (ma t/m don 18.30 tot 19.30 uur)
e  info@leergeldgroenehart.nl 

Cliëntenraad Ferm Werk
w  www.crfw.nl
e  info@crfw.nl

Nuttige adressen

Bodegraven-Reeuwijk
Sociaal Team Bodegraven-Reeuwijk
w  www.gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/sociaal-team
t  (0172) 76 92 18
e  sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl

Vluchtelingenwerk Bodegraven
w  www.vluchtelingenwerk.nl
t  (0172) 577 931
e  bodegraven@vluchtelingenwerk.nl

Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden 
Antwoordnummer 2101
3440 VB Woerden
w  www.fermwerk.nl
t  (0348) 49 70 00
 09:00 – 12:00 uur 
e  info@fermwerk.nl

Voedselbank
w  voedselbankgouda.nl
e   voedselbankgouda@

gmail.com

VOTA
w  www.votad.nl
t  06 - 83 83 23 91
e  info@votad.nl

Sociaal Team SWOM
w  www.swomontfoort.nl
t  (0348) 46 91 09
e  info@swomontfoort.nl

MEE
w  www.mee-ugv.nl
t  0900 - 633 63 63
e  clientondersteuning@mee-ugv.nl

Montfoort
Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht
w  www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/utrecht
t  06 - 14 32 29 08
e  utrecht@jeugdfondssportencultuurutrecht.nl

Voedselbank Montfoort-Linschoten
w  www.voedselbankmontfoort.nl
t  06 - 27 29 30 17
e  voedselbankmontfoort@gmail.com
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Woerden
Kwadraad
w  www.kwadraad.nl
Sociaal raadslieden
t  088 900 40 00
e  sociaalraadslieden.woerden@kwadraad.nl
Hulp bij thuisadministratie
t  06 40 75 73 00
e  s.hijzelendoorn@kwadraad.nl

SchuldHulpMaatje
w  www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/woerden/
t  06 18 14 93 06 
e  info@maatjesvoorwoerden.nl

Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart
w  www.vluchtelingensteunpunt.nl
t  (0348) 42 49 86
e  info@vluchtelingensteunpunt.nl

WoerdenWijzer
w  www.woerdenwijzer.nl
t  (0348) 42 86 00
e  info@woerdenwijzer.nl

Rechtswinkel Woerden e.o.
w  www.rechtwwinkelwoerden.nl
Elke dinsdag 20.00 – 21.00 uur  
binnenloop spreekuur.
Locatie:
De Plint
Jozef Israëlslaan 20a, Woerden

Speelgoedbank Woerden
Oudelandseweg 60, Woerden
w  www.speelgoedbankwoerden.nl
t  06 41 26 968 49
e  info@speelgoedbankwoerden

Voedselbank Woerden
Voor informatie:
w  www.voedselbankwoerden.nl
t  06 30 78 57 81
e  info@voedselbankwoerden.nl

Voor aanvraag pakket:
t  06 25 04 26 89 (aanvraag pakket) 
e  aanmelden@voedselbankwoerden.nl

Stadsteam Oudewater
w www.stadsteamoudewater.nl
t  (0348) 56 18 93
e  info@stadsteamoudewater.nl

Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart
w  www.vluchtelingensteunpunt.nl
t  (0348) 42 49 86
e  info@vluchtelingensteunpunt.nl

Oudewater
MEE
w www.mee-ugv.nl
t  0900 633 63 63
e  clientondersteuning@mee-ugv.nl

Schuldhulpmaatje Oudewater
w  www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl
t  06 - 12 68 32 19
e  info@schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Voedselbank Oudewater
w  www.voedselbankoudewater.nl
t  06 26 60 88 10
e  voedselbankoudewater@gmail.com
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Tabel inkomens- en vermogensgrenzen
Deelname aan de regelingen van Ferm Werk is mogelijk als u een laag inkomen hebt en 
niet te veel geld. Het maximuminkomen verschilt per gezinssituatie en per regeling. 
Hieronder ziet u de normbedragen die gelden vanaf 1 januari 2023.

Inkomensgrenzen (inkomen van aanvrager en eventuele partner)
A B C

Gezinssituatie Bijzondere 
bijstand, 

individuele 
inkomens-

toeslag

Declaratie-
regeling, 

collectieve 
zorg-

verzekering

Tegemoet-
koming 

meerkosten 
zorg 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders
18, 19 of 20 jaar 309 337 393
21 jaar tot AOW-leeftijd 1.250 1.364 1.591
21 jaar tot AOW-leeftijd zonder woonlasten 893 974 1.136
Vanaf AOW-leeftijd 1.391 1.517 1.770
Echtparen of gezamenlijke huishoudingen
Beide partners jonger dan 21 jaar zonder kind(eren) 617 674 786
Beide partners jonger dan 21 jaar met kind(eren) 974 1.063 1.240
Eén partner jonger dan 21 en de andere ouder dan 20 ; 
zonder kinderen

1.202 1.311 1.529

Eén partner jonger dan 21 jaar, de andere ouder dan 20 
met kinderen

1.558 1.700 1.983

Beide partners 21 jaar tot de AOW-leeftijd 1.785 1.948 2.272
Beide partners 21 jaar tot de AOW-leeftijd zonder 
woonlasten

1.428 1.558 1.818

Ten minste één partner heeft de AOW-leeftijd 1.889 2.061 2.404
Personen in een inrichting (vanaf 21 jaar)
Alleenstaande of alleenstaande ouder 399 436 508
Echtpaar of gezamenlijke huishouding 668 729 850

Toelichting
• De AOW-leeftijd is in 2023 66 jaar en 10 maanden 
• Onder woonlasten verstaan wij huur of hypotheek voor uw woonruimte

Inlegvel Extra’s bij een laag inkomen

Vermogensgrenzen bijzondere bijstand, toeslagen en declaratieregeling
Alleenstaande 7.605
Alleenstaande ouder, echtpaar of gezamenlijke huishouding 15.210



Extra’s bij een laag inkomen

Hoe bereken ik mijn inkomen?
Inkomsten die meetellen
Inkomsten uit werk, uitkeringen, AOW, pensioen, alimentatie en de heffingskortingen  
van de Belastingdienst.

Inkomsten die niet meetellen
Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget. 

Wel of niet precies uitrekenen?
Kijk hoe hoog uw maandelijkse netto inkomen is. Heeft u meer dan één inkomen, tel 
dan eerst alles op. Is het totaal minder dan het maximum bedrag dat u mag hebben? 
Dan is uw inkomen niet te hoog.

Is uw inkomen (iets) hoger dan het bedrag in de tabel? Kijk dan of u inkomsten 
heeft waarover u geen vakantiegeld krijgt. Bijvoorbeeld alimentatie, pensioen, de 
heffingskortingen en soms inkomsten uit werk. Heeft u zulke inkomsten niet, dan is 
uw inkomen te hoog.

Heeft u wel inkomsten waar u geen vakantiegeld bij krijgt? Reken uw inkomen 
dan precies uit. Misschien komt u toch in aanmerking. U mag 5% aftrekken van de 
volgende inkomsten:
• alimentatie (voor uzelf of uw kinderen) 
•  heffingskortingen die de Belastingdienst aan u uitbetaalt (algemene heffingskorting, 

combinatiekorting)
• andere inkomsten (uit werk) waarover u geen vakantiegeld krijgt. 

Speciale regels voor gepensioneerden
Ontvangt u (bedrijfs)pensioen naast de AOW? Van dit pensioen mag u als 
alleenstaande of alleenstaande ouder € 25,15 aftrekken. Bent u getrouwd of woont u 
samen? Dan trekt u € 50,30 af. U mag er daarna nog eens 5 procent van aftrekken. 
Tip: 5% aftrekken = vermenigvuldigen met 0,95

Hulp nodig?
Heeft u moeite met de berekening? Misschien kent u iemand die u kan helpen.  
Komt u er niet uit? Dan kunt u bellen met een ondersteuner in uw gemeente.  
Zie: Nuttige adressen.



Inlegvel Extra’s bij een laag inkomen

Hoe bereken ik mijn vermogen?
Wij tellen het volgende bezit mee van uzelf, uw partner en uw kinderen voor wie u 
kinderbijslag ontvangt:
• het saldo van uw bank- en spaarrekeningen 
• waarde van uw auto boven € 5.000
• waarde van andere dure bezittingen (kunst, antiek, verzamelingen)

De overwaarde van een eigen woning telt niet mee.



Inlegvel Extra’s bij een laag inkomen

Gezinssituatie Bedrag
alleenstaande € 456
alleenstaande ouder met kinderen tot 12 jaar € 582
alleenstaande ouder met kind vanaf 12 jaar € 644
(echt)paar zonder kinderen € 644
(echt)paar met kinderen tot 12 jaar € 703
(echt)paar met kind vanaf 12 jaar € 763

Leeftijd Bedrag
21 jaar en ouder € 343
20 jaar € 274
19 jaar € 206
18 jaar € 171
17 jaar € 136
16 jaar € 119
15 jaar € 103

Categorie Eenheid Bedrag
categorie A welzijnsactiviteiten per jaar per persoon € 245
categorie B abonnementen per jaar per huishouden € 336
categorie C schoolbijdragen b.o. per jaar per kind € 90
categorie C schoolbijdragen v.o. per jaar per kind € 180

Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten € 260

Individuele Inkomenstoeslag

Studietoeslag

Declaratieregeling

Hoogte vergoedingen 2023
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