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Budgetvoorlichting

• Bevorderen financiële zelfredzaamheid
• Grip op de financiële situatie
• Inzicht in inkomsten en uitgaven
• Persoonlijk Budgetadvies• Persoonlijk Budgetadvies
• Bereken uw Recht
• Professional wijzen op werking 

inkomensondersteuning



Bijdrage toeslagen aan inkomen

inkomen eenoudergezin 2 kinderen bijstand

WWB

Vakantietoeslag

Kindgebonden budget

Kinderbijslag

Zorgtoeslag

Huurtoeslag



Bijdrage toeslagen aan inkomen
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Rondkomen met laag inkomen

Drie voorwaarden:

1. Goed omgaan met geld1. Goed omgaan met geld
2. Inkomensondersteuning aanvragen
3. Geen hoge persoonlijk onvermijdbare 

uitgaven



1. Goed omgaan met geld

• Inzicht in inkomsten en uitgaven
• Erg sober budget
• Budgetteren als vaardigheid belangrijk
• Netjes inkomsten verdelen en uitgaven • Netjes inkomsten verdelen en uitgaven 

spreiden

• Kinderbijslag in huishoudentoeslag
• Kasritme aanslag en toeslagen



2. Inkomensondersteuning

• Alles aanvragen
• Groot aantal regelingen
• Verschillende loketten
• Verschillende voorwaarden• Verschillende voorwaarden
• Wijzigingen doorgeven
• Onzekerheid 
• Samenloop regelingen



3. Onvermijdbare uitgaven

• Bijvoorbeeld 
vervoerskosten, schulden, hoge 
woonlasten, zorgkosten

• Samenloop toeslagen met 
inkomstenbelasting



Toeslagen en aftrekposten
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Complexiteit werkt verlammend

• Voorbeeld: Afschaffen Wtcg
• Alleenstaande, AOW+5.000 pensioen
• Specifieke zorgkosten van 500 euro
• Inkomenseffect:• Inkomenseffect:

– minus 51 euro per maand (-3,0%)

• Waarvan huur/zorgtoeslag:
– 26 euro per maand (-1,5%)

• Conclusie: regeling wordt gehandhaafd



Huurtoeslag is complex
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Mate van vergoeding

Eenoudergezin 2 kinderen 
bijstand bijstand 

(bedragen per maand) toeslag uitgaven vergoeding

huurtoeslag 171 398 43%

zorgtoeslag 88 103 86%

kindgebonden budget 148 829* 18%

kinderbijslag 168 829* 20%



Operationalisering 

• Afbouw vanaf het minimumloon
• Direct uitbetalen aan zorgverzekeraar
• Ook aan verhuurder• Ook aan verhuurder
• Verzilveringsprobleem
• Aftrekposten omzetten in subsidie



Samenvattend

• Zeer bruikbare aanbevelingen
• Minder complex stelsel
• Samenhangend beleid• Samenhangend beleid


