
   

 

 

 
Actal 
 

Onderzoek naar regeldruk als gevolg van koppeling van 

regelingen aan inkomen van de burger 
 

 

 
 

 

 

Uitgebracht aan: 

Actal 

Wijnhaven 26 

Den Haag 

 

Auteurs: 

Daniel Charité 

Anita Mikulic 

Lieke Diependaal 

 

In samenwerking met:  

Peter Kavelaars  

Eddo Hageman  

 

Juni 2014 

Eindrapportage  



 

2  Rapportage onderzoek regeldruk inkomensafhankelijke regelingen 

 

Deloitte  

 

Inhoud 

1. INLEIDING ................................................................................................................................................. 3 

1.1. CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG ...................................................................................................................... 3 

1.2. UITGANGSPUNTEN ...................................................................................................................................... 3 

1.3. LEESWIJZER ............................................................................................................................................... 4 

2. ONDERZOEKSAANPAK .............................................................................................................................. 4 

2.1. AANPAK OP HOOFDLIJNEN ............................................................................................................................ 4 

2.2. ONDERZOCHTE CASES .................................................................................................................................. 5 

2.3. ONDERZOEKSMETHODE................................................................................................................................ 5 

3. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK........................................................................................................ 11 

3.1. GROOT WOUD AAN REGELINGEN BESCHIKBAAR VOOR DE BURGER… ..................................................................... 11 

3.2. …WAARBIJ DE BURGER DOOR DE BOMEN HET BOS NAUWELIJKS MEER ZIET… ........................................................... 12 

3.3. …EN DE BURGER AL MET AL VEEL REGELDRUK ERVAART! ..................................................................................... 19 

3.3.1. COMPLEXITEIT VEROORZAAKT VEEL REGELDRUK BIJ BURGERS ................................................................................. 19 

3.3.2. SLECHTE VINDBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID EN/OF BEGRIJPELIJKHEID VAN INFORMATIE VEROORZAAKT REGELDRUK ........ 24 

3.3.3. REGELINGEN GAAN GEPAARD MET ONNODIGE ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP ......................................................... 25 

4. AANBEVELINGEN VOOR HET VERMINDEREN VAN DE REGELDRUK ......................................................... 26 

BIJLAGE 1 – VOLLEDIG OVERZICHT INKOMENSAFHANKELIJKE REGELINGEN ................................................... 31 

BIJLAGE 2 – UITWERKINGEN VAN DE INKOMENSAFHANKELIJKE REGELINGEN ............................................... 33 

BIJLAGE 3 – UITWERKING REGELDRUK PER CATEGORIE REGELINGEN ............................................................ 51 

BIJLAGE 4 – UITWERKINGEN INTERVIEWS MET BURGERS .............................................................................. 58 

BIJLAGE 5 - KWANTIFICERING REGELDRUK .................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3  Rapportage onderzoek regeldruk inkomensafhankelijke regelingen 

 

1. Inleiding  
 

Regeldruk staat al een heel aantal jaren hoog op de politieke agenda en opeenvolgende kabinetten proberen 
dan ook de regeldruk terug te dringen. De afgelopen periode heeft Actal een vooronderzoek verricht naar de 
regeldruk die voor burgers optreedt door Rijks- en lokale regelingen van uitkeringen en (financiële) 
voorzieningen. De aanleiding voor dit onderzoek was een combinatie van ontvangen signalen over de 
complexiteit en ondoorzichtigheid van de koppelingen en de voorstellen van het kabinet om weer nieuwe 
koppelingen te introduceren, zoals de overbruggingsuitkering AOW, de inkomensafhankelijke zorgpremie en 
de inkomensafhankelijk eigen bijdrage in de zorg. Naar aanleiding van de uitkomsten van het vooronderzoek 
heeft Actal besloten een nader onderzoek naar de regeldruk bij de inkomensafhankelijke koppelingen uit te 
laten voeren door Deloitte. Het doel van dit onderzoek is tweeledig en behelst enerzijds de beschrijving van de 
huidige situatie en de door de burger ervaren regeldruk en anderzijds een overzicht van concrete 
verbetermogelijkheden en vermindering van regeldruk. In de onderhavige rapportage treft u de uitkomsten 
van dit onderzoek aan.  
  
1.1. Centrale onderzoeksvraag 
 

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 

 

Hoe ervaren burgers regeldruk als gevolg van de koppeling van de uitgewerkte regelingen aan het inkomen van 

de burger en welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze ervaren regeldruk te verminderen?  

 

Deze onderzoeksvraag bevat verschillende aspecten die moeten worden beantwoord in het onderzoek: 

 Wat zijn de verschillende inkomensafhankelijke regelingen op basis van drie representatieve cases?  

 Wat zijn de verschillen in de wijze van koppelen van de inkomensafhankelijke regelingen? 

 Op welke wijze werkt een recht en de hoogte van de ene inkomensafhankelijke regeling door in de 

toepassing van de andere regelingen?  

 Welke regeldruk ervaart de burger in relatie tot de onderzochte inkomensafhankelijke regelingen en de 

onderlinge doorwerkingen daarvan? 

 Welke maatregelen kunnen worden getroffen om de ervaren regeldruk te verminderen? 

 

Bovenstaande vragen zijn aan de hand van casuïstiek onderzocht. In het hoofdstuk ‘onderzoeksaanpak’ 

worden de cases kort beschreven.  

 

1.2. Uitgangspunten 
 

Binnen het onderzoek van de eerste fase zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De regeldruk is vanuit het perspectief van de burger onderzocht, waarbij zowel de burger als ook hun 

belangenbehartigers of vertegenwoordigers, actief zijn betrokken in dit onderzoek. 

 Zowel de regeldruk die door de individuele inkomensafhankelijke regeling optreedt, als ook de regeldruk 

als gevolg van de samenhang en de verbanden die ertussen de regelingen bestaan, zijn onderzocht. 

 Het onderzoek ziet ook toe op het effect van (voortdurende) wijzigingen die in regelingen optreden. 

 Ook de mogelijke effecten voor de burger bij de uitvoering van de regelingen door afzonderlijke (en 

verschillende) organisaties zijn meegenomen in dit onderzoek. 

 Zowel de inkomensafhankelijke regelingen op rijksniveau, als ook regelingen van de lagere overheden zijn 

onderzocht. 

 Voor onderzoek van de inkomensafhankelijke regelingen op gemeentelijk niveau is gekozen voor de 

gemeente Den Haag. 
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1.3. Leeswijzer  
 

In deze rapportage wordt in hoofdstuk twee de gehanteerde onderzoeksaanpak weergegeven. Hoofdstuk drie 

bevat de resultaten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende conclusies. Hoofdstuk vier bevat 

mogelijke maatregelen om de regeldruk te verminderen inclusief een kwantitatieve inschatting van de 

effecten daarvan op de regeldruk. In de bijlagen zijn tot slot onder andere de uitwerkingen van de onderzochte 

regelingen en uitwerkingen van interviews met burgers opgenomen.  

 

2. Onderzoeksaanpak 
 

2.1. Aanpak op hoofdlijnen 
 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van januari tot en met mei 2014. Het onderzoek is uitgevoerd in drie 

fases. Gestart is met een voorbereiding (Fase 0) waarin Deloitte samen met Actal het plan van aanpak en de te 

onderzoeken cases verder heeft aangescherpt.  

 

In Fase 1 zijn de cases vervolgens op basis van deskresearch uitgewerkt. Per casus is uitgezocht van welke 

regelingen de fictieve burger gebruik zou kunnen maken. Per regeling is een analyse van de relevante wet- en 

regelgeving en het proces van aanvraag, toekenning en verantwoording uitgevoerd. In interviews met 

verantwoordelijke experts zijn de uitwerkingen getoetst en gevalideerd. Voor het toetsen en valideren van de 

uitwerkingen, zoals opgenomen in bijlage 2, heeft afstemming plaats gevonden met het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën en de gemeente Den Haag. Daarnaast zijn voor het 

toetsen van de ervaren regeldruk interviews gehouden met de gemeente Den Haag, het Juridisch Loket en de 

MO groep/SRW (Sociaal Raadsliedenwerk). In het onderstaand overzicht zijn de geïnterviewde experts 

weergegeven.  

 

Organisatie Naam 
Gemeente Den Haag De heer Frank Jansen (senior beleidsmedewerker) 
 De heer R. Schoenmakers (beleidsmedewerker armoede) 
Juridisch Loket De heer B. Wallage (juridisch medewerker) 
MO groep/SRW De heer E. Radius (beleidsadviseur LOSR) 
 De heer A. Prins van Wijngaarden (sociaal raadsman) 

 

Tevens zijn interviews afgenomen met zes burgers bij het Advies & Informatiepunt van de gemeente Den Haag 

en Sociaal Raadliedenwerk te Rotterdam. De uitwerkingen van deze interviews zijn opgenomen in bijlage 4.  

Fase 1 is afgesloten met een rapportage waarin de uitkomsten van het onderzoek en conclusies ten aanzien 

van regeldruk van inkomensafhankelijke regelingen zijn geformuleerd.  

 

Fase 2 stond in het teken van het formuleren van concrete verbetervoorstellen. In een labsessie zijn de 

uitkomsten ‘beleefd’. Niets is zo sprekend als iets zelf ervaren. Dat was dan ook het doel van de ‘Labsessie’. 

Deelnemers aan de labsessie zijn aan de hand van een casus geconfronteerd met de bevindingen uit fase 1 van 

het onderzoek. Vervolgens zijn zij gevraagd gepaste oplossingen aan te dragen. Daarbij is hun creatieve kant 

aangesproken. Bij het formuleren van de oplossingen zijn de deelnemers ondersteund door een checklist met 

mogelijke oplossingsrichtingen die zij konden verkennen. In het tweede deel van de lab sessie zijn 

verschillende oplossingsrichtingen onderling gedeeld en gezamenlijk gerangschikt aan de hand van de 

dimensies haalbaarheid en wenselijkheid. Op deze wijze zijn de mogelijke oplossingsrichtingen breed 

geverifieerd. Hiermee zijn de oplossingsrichtingen vanuit verschillende perspectieven verkend, dit zal naar 

verwachting bijdragen aan acceptatie van de onderzoeksresultaten en draagvlak voor oplossingsrichtingen.  
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Per verbetervoorstel is vervolgens een kwantitatieve analyse van mogelijke besparing uitgevoerd. De 

geformuleerde verbetervoorstellen en de gekwantificeerde besparingen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van 

dit onderzoek. 

 

2.2. Onderzochte cases 
 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van drie cases. In iedere casus staat een fictieve burger centraal die 

gebruik wenst te maken van inkomensafhankelijke regelingen. Per fictieve burger is in kaart gebracht van 

welke regelingen de burger gebruik zou kunnen maken op basis van de in de casus beschreven situatie.  

 

Casus 1: Peter Huisman 
 

Peter is 67 jaar en gaat vanuit de VUT met pensioen. Twee jaar geleden is zijn 
vrouw overleden; hij woont nu alleen in een huurhuis in Den Haag. De huur 
bedraagt 460 euro per maand. Peter heeft altijd in de bouw gewerkt, een beroep 
dat niet zonder risico’s is. Een aantal jaren geleden heeft hij een ongeluk gehad, 
waardoor hij nu enige fysieke beperkingen heeft. Hij loopt moeilijk en heeft 
permanent last van zijn rug. Hierdoor moet hij voor de voorziening in zijn 
levensonderhoud, mobiliteit, ontspanning en contacten een beroep doen op 
Rijks- en lokale regelingen. Vanwege de hoge zorgkosten, heeft hij een 
uitgebreide zorgverzekering. Dit kost hem maandelijks 200 euro. Zijn 
totaalinkomen bedraagt 110% van bijstandsniveau. Peter heeft één zoon, maar 
die woont in het buitenland en is daarom niet in de gelegenheid om hem te 
helpen. 
 

Casus 2: Kees & Marieke 
 

Kees en Marieke zijn getrouwd en hebben twee kinderen. Kees is kostwinner 
(minimumloon), hij werkt als loodgieter. Marieke heeft een bijbaantje, waarmee 
ze 5000 euro per jaar verdient. Hun kinderen zijn 9 en 11 jaar oud en hebben 
beiden een spierziekte waardoor ze fysiek zwak zijn. Ze worden daarom van en 
naar school gebracht en hebben ondersteuning in het onderwijs. De familie 
woont in een koophuis; de maandelijkse hypotheeklasten bedragen 520 euro. De 
familie heeft een eigen vermogen van 13.500 euro (spaargeld). Vanwege de 
hoge zorglasten, is de familie goed verzekerd. De kinderen zijn voor de 
basisverzekering gratis meeverzekerd met de ouders. Gezamenlijk bedraagt de 
maandelijkse premie 350 euro. 
 

Casus 3: Sanne de Vries 
 

 
Sanne is een vrouw van 21 jaar, alleenstaand. Vorig jaar heeft ze een kind 
gekregen. Ze had van tevoren niet beseft hoeveel kosten dit met zich zou 
brengen en heeft bij haar uitgaven niet goed opgelet. Daarnaast is ze in de 
afgelopen twee jaar regelmatig gaan pokeren in het nabijgelegen casino. 
Hiermee heeft ze veel geld verloren. Sanne heeft door dit alles een schuld van 
21.000 euro en krijgt hierdoor te maken met beslagleggingen en een sanering 
van de schulden. Ze ontvangt een bijstandsuitkering. Haar dochtertje is gezond. 
 

2.3. Onderzoeksmethode 
 

De inkomensafhankelijke regelingen 

Op basis van de cases is onderzocht op welke inkomensafhankelijke regelingen de burger een mogelijk recht 

heeft. In totaal zijn 27 regelingen geanalyseerd. In de onderstaande tabel zijn de onderzochte regelingen 

weergegeven. Per regeling is aangegeven welk departement verantwoordelijk is en bij welke 

uitvoeringsinstantie de uitvoering van de regeling is belegd.  
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Cluster Nr
. 

Inkomensafhankelijke regeling Verantwoordelijk departement/ 
uitvoeringsinstantie 

1. Belastingkorting 1 Algemene heffingskorting Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

2 Gecombineerde heffingskorting Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

3 Inkomensafhankelijke combinatiekorting Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

4 Arbeidskorting Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

5 Ouderenkorting Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

6 Alleenstaande ouderenkorting Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

7 Alleenstaande ouderkorting Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

8 Aftrek specifieke zorgkosten Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

9 Hypotheekrenteaftrek Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Financiën/ Belastingdienst 

10 Ouderentoeslag box 3 Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

2. Tegemoetkoming 
op rijksniveau 

11 Tegemoetkoming specifieke zorgkosten Ministerie van VWS / Belastingdienst 

12 Algemene tegemoetkoming chronische 
zieken en gehandicapten 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
/ CAK 

13 Tegemoetkoming ouders van 
thuiswonende gehandicapte kinderen 
(TOG) 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
/ SVB 

3. Toeslag op 
rijksniveau 

14 Huurtoeslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties / Belastingdienst 

15 Zorgtoeslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
/ Belastingdienst 

16 Kindgebonden budget Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 

17 Kinderopvangtoeslag  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
/ Belastingdienst 

4. Uitkering 18 Algemene bijstand Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
/ Gemeente Den Haag 

19 Bijzondere bijstand Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
/ Gemeente Den Haag 

5. Toeslag op 
uitkering 

20 Langdurigheidstoeslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
/ Gemeente Den Haag 

6. Gemeentelijke 
tegemoetkoming 

21 Ooievaarspas Gemeente Den Haag 

22 Vergoeding leerlingenvervoer Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap / Gemeente Den Haag 

23 Tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
/ Gemeente Den Haag 

24 Goedkopere ziektekostenverzekering Gemeente Den Haag 

7. Kwijtschelding 25 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Den Haag 

26 Kwijtschelding waterschapsheffingen Hoogheemraadschap van Delfland/ Regionale 
Belasting Groep 

8. Toekenning 27 Toekenning sociale huurwoning Ministerie voor Wonen en Rijksdienst / 
Uitvoering door Woningcorporaties 
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De bovengenoemde regelingen zijn vervolgens nader uitgewerkt aan de hand van een analyse van de 

relevante wet- en regelgeving en het proces van aanvraag, toekenning en verantwoording. De bevindingen zijn 

opgenomen in een format waarin per regeling de volgende punten zijn weergegeven:  

 korte omschrijving 

 uitgebreide omschrijving 

 beschrijving van het proces 

 

Ter illustratie is hieronder uitwerking van de regeling algemene heffingskorting opgenomen. De overige 

uitwerkingen zijn terug te vinden in bijlage 2.  

 

1. Algemene heffingskorting 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Artikel 8.10 Wet inkomstenbelasting 2001 

Doelgroep Alle belastingplichtigen 

Korte omschrijving De algemene heffingskorting is een gedeeltelijk inkomensafhankelijke 
belastingkorting voor alle belastingplichtigen, die in mindering wordt gebracht op 
de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. 

Uitgebreide 
omschrijving 

De algemene heffingskorting is een heffingskorting waar iedereen die in 
Nederland belastingplichtig is, recht op heeft. De hoogte van het bedrag van de 
algemene heffingskorting is afhankelijk van het inkomen. Wanneer men een 
inkomen heeft wordt de algemene heffingskorting vaak verrekend in de 
loonheffingskorting, waardoor men maandelijks netto meer salaris overhoudt.  
Als men geen inkomen heeft is er in principe geen recht op de algemene 
heffingskorting tenzij men een fiscale partner heeft met een inkomen van 
bepaalde hoogte. 
De volgende voorwaarden zijn hieraan verbonden:  
 Het inkomen van de minstverdienende partner moet voor het hele 

kalenderjaar lager zijn dan 6.500 euro (2014) 
 Het inkomen van de verdienende partner moet voor het hele kalenderjaar 

hoger zijn dan 6.500 euro(2014) 
 Er moet voor de periode van minimaal 6 maanden in het kalenderjaar sprake 

zijn van fiscaal partnerschap.  
Vanaf 1 januari 2014 wordt de maximale heffingskorting van 2.103 euro 
verminderd met 2% van het inkomen uit werk en woning (box 1) in de tweede en 
derde tariefschijf (niet gefixeerd, start begin tweede schijf met begrenzing van de 
jaarlijks geïndexeerde afbouw). Voor 2014 bedraagt de afbouw dus maximaal 2% 
x (56.531 - 19.645) = 737 euro, zodat de algemene heffingskorting minimaal 1.366 
euro bedraagt voor belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet 
hebben bereikt. Uitgezonderd zijn de belastingplichtigen voor wie bijvoorbeeld 
geen premie- of belastingplicht bestaat. 

Proces Met de algemene heffingskorting kan op drie manieren rekening worden 
gehouden. Dit kan via de aangifte inkomstenbelasting na afloop van het 
kalenderjaar, via de maandelijkse voorlopige teruggave en de 
werkgever/uitkeringsinstantie kan bij de uitbetaling van het loon rekening 
houden met de toepassing van de algemene heffingskorting. Bij de voorlopige 
teruggave in het jaar zelf wordt een voorschot aangevraagd op de 
belastingteruggave of op de nog te betalen inkomstenbelasting. De voorlopige 
teruggave baseert zich op geschatte gegevens over het lopende kalenderjaar of 
de door de belastingplichtige verstrekte actuele gegevens. Een voorlopige 
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teruggave in het jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald of 
verrekend, normaal gesproken rond de 15e van de maand. In geval er geen 
gebruik wordt gemaakt van de voorlopige aangifte wordt de algemene 
heffingskorting verrekend bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting. Bij een 
eventuele teruggave na afloop van het kalenderjaar zal de teruggave plaatsvinden 
nadat de voorlopige aanslag is vastgesteld door de Belastingdienst.  
Indien de belastingplichtige geen aangifte inkomstenbelasting doet of hoeft te 
doen omdat de ingehouden loonbelasting voor belastingplichtige eindheffing is, 
vindt er geen verrekening plaats. In geval van eindheffing heeft deze immers al in 
de loonbelasting plaatsgevonden. 

 

Afhankelijkheden inkomensafhankelijke regelingen 

Voor het bepalen van de samenhang en de verbanden tussen de inkomensafhankelijke regelingen, zijn de 

afhankelijkheden tussen de regelingen in kaart gebracht. Hiervoor is gekeken of het karakter van een 

inkomensafhankelijke regeling, een ander regeling kan beïnvloeden. Indien dit het geval is, is nagaan waarom 

en op welke wijze de ene regeling een andere regeling beïnvloedt. Het resultaat van dit onderzoeksonderdeel 

is uitgewerkt in paragraaf 3.2. 

 

Vaststellen regeldruk 

Op basis van deskresearch en de interviews is per categorie van inkomensafhankelijk regelingen een 

inschatting gemaakt van de (ervaren) regeldruk. Bij het vaststellen van de ervaren regeldruk zijn verschillende 

aspecten die bijdragen aan de ervaren regeldruk onderzocht. Een overzicht van regeldrukaspecten is 

weergegeven in hoofdstuk 3.3. In de onderstaande tabel is ter illustratie de uitwerking van de categorie 

(toeslag op een) uitkering opgenomen.  

 

Ervaren regeldrukaspect Regeldruk1 Toelichting 

1 Informatie 
vindbaar, 
toegankelijk en 
begrijpelijk 

  De informatie over de (toeslag op de) uitkeringen is goed 
vindbaar op zowel landelijk als gemeentelijk niveau. Voor de 
doelgroep die aanspraak maakt op deze regelingen is de 
informatie echter beperkt toegankelijk en duidelijk. Er wordt 
onvoldoende rekening gehouden met hoe je de doelgroep het 
beste kan bereiken. 

 Vanwege het feit dat gemeenten beleidsvrijheid hebben ten 
aanzien van deze koppelingen, kan het voor de burger 
verwarrend zijn dat de (beschikbare) informatie verschillend 
is. Zowel tussen gemeenten onderling, alsmede tussen een 
gemeente en de algemene informatie over de koppelingen op 
landelijk niveau. Dit kan tevens leiden tot extra regeldruk in 
het geval van bijvoorbeeld verhuizen. Bijvoorbeeld, geldt er 
wel of geen zoektermijn bij aanvraag algemene 
bijstandsuitkering. 

 Het is onduidelijk wanneer een burger recht heeft op 
bijzondere bijstand. De informatie hierover op de website is 
zeer beperkt. 

 De toelichting op de langdurigheidstoeslag is goed vindbaar 
op de website en tevens begrijpelijk. Zie hiervoor ook de 
toelichting bij de gemeentelijke regelingen. 

                                                                 
1 Per regedruk aspect is door Deloitte op basis van een ‘expert judgement’ een inschatting gemaakt van de mate waarin burgers regeldruk 
ervaren. Deze expert judgement is gebaseerd op eigen bevindingen / ervaringen opgedaan gedurende het onderzoek, de input verkregen 
tijdens interviews met (vertegenwoordigers van) burgers en eerdere onderzoeken op het terrein van regeldruk en regelingen met 
inkomensafhankelijke koppelingen. Per aspect is voor de toegankelijkheid een kleurcode opgenomen; Rood = Hoge ervaren regeldruk, 
Oranje = gematigd ervaren regeldruk, Groen = weinig tot geen ervaren regeldruk.  
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2 Lange procedures 
en doorlooptijd 

  Er is sprake van een lange doorlooptijd van 8 weken. Het 
betreft hier een wettelijke termijn. In de communicatie naar 
de burger toe wordt deze termijn gehanteerd. 

3 Complexiteit 
regeling, 
afhankelijkheid 
van adviseur 

  De complexiteit voor de betrokken doelgroep is hoog, mede 
omdat een recht en de hoogte van een (toeslag op een) 
uitkering afhankelijk is van verschillende omstandigheden. 
Een adviseur is hierdoor vaak onvermijdelijk. Dit geldt met 
name voor de bijzondere bijstand. De klantmanager biedt de 
regeling aan, indien een burger hiervoor in aanmerking komt. 

4 Constante 
wijzigingen 

  De wijzigingen zijn beperkt en zien voornamelijk toe op 
jaarlijkse aanpassing van de bijstandsnorm.  

 Onlangs is het wetsvoorstel WWB maatregelen in de Tweede 
Kamer behandeld. In de memorie van toelichting is 
opgenomen dat het wetsvoorstel voor burgers en de 
uitvoerende professionals zeer beperkte regeldrukgevolgen 
heeft. Benadrukt wordt dat voor alle onderdelen uit het 
wetsvoorstel geldt dat het kennisnemen door burgers van de 
wijzigingen leidt tot eenmalige regeldrukeffecten. 
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de regeldruk in 
specifieke situaties hoger zal uitvallen, omdat burgers wellicht 
niet de gevolgen kunnen overzien. De burger wordt namelijk 
indirect geïnformeerd over mogelijke wijzigingen 
samenhangend met het wetsvoorstel.  

5 Tegenstrijdigheid 
tussen 
verschillende 
instanties 

  Er zijn verschillen tussen de gemeenten onderling. In het 
geval van verhuizen kan dit leiden tot extra regeldruk. Echter 
dit is inherent aan de gemeentelijke beleidsvrijheid. 

6 Duidelijk 
aanspreekpunt 

  Er is voor de burger geen vaste coach bij de gemeente, maar 
er is voor de burger wel een algemeen aanspreekpunt 
beschikbaar.  

7 Grote 
tijdsbesteding 

  De algemene bijstand kan worden aangevraagd via DigiD, 
waardoor de tijdsbesteding voor het aanvragen van de 
uitkering kan worden beperkt. Daarnaast wordt aan de burger 
de mogelijkheid geboden om fysiek langs te komen bij de 
gemeente.  

 Voor het aanvragen van bijzondere bijstand zal de burger 
altijd langs de gemeente moeten. De langdurigheidstoeslag 
kan samen met de bijdrage schoolkosten, tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten en de ooievaarspas 
aangevraagd via een aanvraagformulier (zie gemeentelijke 
tegemoetkomingen). 

 De langdurigheidstoeslag moet jaarlijks worden aangevraagd. 

 Voor het aanvragen van deze koppelingen moeten er veel 
bewijsstukken worden overgelegd aan de gemeente.  

 

Validatie onderzoeksresultaten d.m.v. Labsessie 

Alle onderzoeksresultaten en ideeën ten aanzien van mogelijke verbetermaatregelen zijn aan het eind van het 

onderzoek besproken met een grote groep stakeholders:  

 

Organisatie Deelnemer  

1 
   Sociaal Raadslieden  

   Werk  

Andreas Prins van Wijngaarden  

2 Juridisch Loket Bastiaan Wallage  
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3 Gemeente Den Haag Rutger Schoenmakers  

4 Gemeente Rotterdam Frans Martens 

5 Ministerie van BZK Ingrid Koulen  

6 SVB Marcel Tielen en Hanneke Vegter 

7 Ministerie van Financiën Harrie van Bommel en Marja van Westerveld  

 8 Ombudsman gemeente 

Rotterdam  

Annemieke Zwanenveld  

 

9 Actal Marcel Kieviet 

10 Deloitte Daniël Charité, Peter Kavelaars, Anita Mikulic en 

Lieke Diependaal 

 

Het terugleggen van de resultaten en het verkennen van mogelijke verbetermaatregelen is gebeurd in een 

‘labsessie’. Het doel van een labsessie is om de deelnemers zelf de regeldruk die komt kijken bij 

inkomensafhankelijke regelingen te laten ervaren. In de labsessie zijn de deelnemers allereerst uitgedaagd om 

in de schoenen van Sanne te stappen en uit te zoeken van welke regelingen zij gebruik kan maken. Vervolgens 

zijn vragen gesteld ten aanzien van de vindbaarheid en de complexiteit van de verschillende regelingen. Aan 

de hand van de antwoorden is vervolgens actief gediscussieerd over mogelijke verbetermaatregelen.  

 

In het tweede deel is de regeldruk besproken die ontstaat in situaties waarin het mis gaat. De vraag die hierbij 

beantwoord is: “Hoe zou de overheid hiermee om kunnen gaan?”. De discussie is gevoerd aan de hand van 

een aantal oplossingsrichtingen en de deelnemers hebben in groepjes de ideale oplossing voorgesteld.  

 

De resultaten van de labsessie zijn mede input geweest voor de geformuleerde verbetermaatregelen zoals 

opgenomen in hoofdstuk 4 van dit onderzoek.  
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3. Resultaten van het onderzoek 
 

In dit hoofdstuk geven wij de resultaten van het onderzoek weer aan de hand van de geformuleerde 

onderzoeksvragen:  

 

 Wat zijn de verschillende inkomensafhankelijke regelingen op basis van drie representatieve cases?  

 Wat zijn de verschillen in de wijze van koppelen van de inkomensafhankelijke regelingen? 

 Op welke wijze werkt een recht en de hoogte van de ene inkomensafhankelijke regeling door in de 

toepassing van de andere regelingen?  

 Welke regeldruk ervaart de burger in relatie tot de onderzochte inkomensafhankelijke regelingen en de 

onderlinge doorwerkingen daarvan? 

 

Paragraaf 3.1 ziet op de beantwoording van de eerste en de tweede vraag. De derde vraag wordt behandeld in 

paragraaf 3.2, terwijl de laatste vraag centraal staat in paragraaf 3.3. 

 

3.1. Groot woud aan regelingen beschikbaar voor de burger… 
 
Er zijn veel inkomensafhankelijke regelingen beschikbaar, de doelgroep maakt gebruik van meerdere 

regelingen tegelijkertijd  

Wanneer wordt gekeken naar de fictieve burgers in onze cases zijn er 27 regelingen geïdentificeerd waarop 

een of meer van hen recht heeft. Gemiddeld kan per case gebruik worden gemaakt van 14 inkomens-

afhankelijke regelingen. In onderstaande tabel zijn de 27 onderzochte regelingen uitgesplitst naar de drie 

onderzochte cases. 

Cluster Nr. Inkomensafhankelijke regeling Casus 1 Casus 2 Casus 3 

Peter 
Huisman 

Kees & 
Marieke 

Sanne de 
Vries 

1. Belastingkorting 1 Algemene heffingskorting X X X 

2 Gecombineerde heffingskorting  X  

3 Inkomensafhankelijke 
combinatiekorting 

 X  

4 Arbeidskorting  X  

5 Ouderenkorting X   

6 Alleenstaande ouderenkorting X   

7 Alleenstaande ouderkorting   X 

8 Aftrek specifieke zorgkosten X X  

9 Hypotheekrenteaftrek  X  

10 Ouderentoeslag box 3 X   

2. Tegemoetkoming 
op rijksniveau 

11 Tegemoetkoming specifieke 
zorgkosten 

X X  

12 Algemene tegemoetkoming 
chronische zieken en 
gehandicapten 

 
X 

X  

13 Tegemoetkoming ouders van 
thuiswonende gehandicapte 
kinderen (TOG) 

 X  

3. Toeslag op 
rijksniveau 

14 Huurtoeslag X  X 

15 Zorgtoeslag X X X 
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3.2. …waarbij de burger door de bomen het bos nauwelijks meer ziet…   
 

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende inkomensafhankelijke regelingen allerlei verschillende soorten 

van samenhang hebben en dat de ene inkomensafhankelijke regeling invloed kan hebben op het recht of de 

hoogte van een andere inkomensafhankelijke regeling.  

 

Wirwar aan inkomensdefinities  

De afhankelijkheid tussen de verschillende inkomensafhankelijke regelingen is allereerst gelegen in de 

vastgestelde inkomens- en vermogensbegrippen. Binnen de 27 onderzochte regelingen worden in totaal acht 

verschillende definities gehanteerd voor het begrip inkomen en/of vermogen. Daarbij grijpt een aantal van de 

definities weer in op een andere definitie.   

 

Belastingdienst 

Verzamelinkomen Verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning 
(box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit 
sparen en beleggen ( box 3). 

 
Toelichting 
De aftrekposten worden niet vermeld in de definitie, omdat de meeste aftrekposten 
namelijk in aftrek komen op het inkomen in een bepaalde box. Hypotheekrente komt 
bijvoorbeeld in aftrek op het box 1-inkomen. Inkomen uit een box bestaat dus uit het 
saldo van inkomsten en aftrekposten. In box 3 gaat het om het saldo van bezittingen 
en schulden. Een uitzondering geldt voor persoonsgebonden aftrekposten 
(waaronder uitgaven voor monumenten, ziektekosten en giften). Deze aftrekposten 
zijn niet gerelateerd aan het inkomen in een bepaalde box. Op basis van de wet 
komen deze posten achtereenvolgens in mindering op het inkomen uit box 1, box 3 
en box 2. Het inkomen mag hierdoor echter niet negatief worden. Verrekenbare 
verliezen uit andere jaren behoren overigens niet tot het verzamelinkomen. 

 

16 Kindgebonden budget  X X 

17 Kinderopvangtoeslag    X 

4. Uitkering 18 Algemene bijstand   X 

19 Bijzondere bijstand    

5. Toeslag op 
uitkering 

20 Langdurigheidstoeslag X  X 

6. Gemeentelijke 
tegemoetkomingen 

21 Ooievaarspas X  X 

22 Vergoeding leerlingenvervoer  X  

23 Tegemoetkoming chronisch zieken 
en gehandicapten 

 X  

24 Goedkopere 
ziektekostenverzekering 

X X X 

7. Kwijtschelding 25 Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 

X  X 

26 Kwijtschelding 
waterschapsheffingen 

X  X 

8. Toekenning 27 Toekenning sociale huurwoning X  X 

Totaal 15 14 13 



 

13  Rapportage onderzoek regeldruk inkomensafhankelijke regelingen 

 

Toetsingsinkomen Toetsingsinkomen is het totaal van alle inkomsten (salaris, pensioen of uitkering) 
gedurende een kalenderjaar. Toetsingsinkomen wordt gebruikt bij het aanvragen van 
toeslagen en wordt meestal vooraf geschat. 
 
Toelichting 
Het vooraf schatten ziet vooral op het aanvragen van een voorschot. Na afloop van 
het kalenderjaar bepaalt de Belastingdienst de definitieve toeslag op basis van het 
werkelijke toetsingsinkomen in het desbetreffende jaar. Als over een kalenderjaar 
een aanslag inkomstenbelasting is vastgesteld, is het toetsingsinkomen gelijk aan het 
verzamelinkomen vermeerderd met eventuele niet in Nederland belastbare 
inkomsten. Als geen aanslag is vastgesteld gaat men uit van het belastbare loon, 
eveneens vermeerderd met eventuele niet in Nederland belastbare inkomsten. 

 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

Inkomen  Onder het inkomen voor de Tegemoetkoming ouders van thuiswonende 
gehandicapte kinderen (TOG) wordt verstaan: 
 Belastbaar loon en belastbare uitkeringen uit Nederland maar ook uit het 

buitenland.  
 Het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden.  
 De belastbare winst uit onderneming.  
 Betalingen uit het PGB-budget in het geval van zorgverlener. 
 Een bijstandsuitkering. Indien het een bijstandsuitkering voor gehuwden betreft, 

telt de helft van dit bedrag mee als inkomen. 

 

Gemeente Den Haag 

Netto inkomen Het inkomen dat men maandelijks ontvangt uit:  
 Uitkering/pensioen  
 Loon uit werk  
 Winst uit eigen bedrijf  
 Alimentatie  
 Studiefinanciering  
 Andere inkomsten (zoals rente of dividend) 
Het betreft hier het inkomen na betaling van belastingen. 

Vermogen Waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden. Hierbij kan 
worden gedacht aan:  
 De huidige waarde van de caravan, motor, boot of camper 

 Bankrekeningsaldo, spaargeld, aandelen en obligaties 

Waarde van de auto als deze hoger is dan 3.500 euro 
Besteedbare 
ruimte of 
betalingscapaciteit 

Besteedbare ruimte wordt bepaald aan de hand van de hoogte van vermogen of 
bezittingen van een bepaalde waarde (inboedel, spaargeld en effecten, eigen woning 
en overige bezittingen) en het netto-inkomen per maand (inkomen op 
bijstandsniveau). 

 

Waterschappen 

Besteedbaar 
inkomen 

Besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met: 
 betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie, 
 premies inkomensverzekeringen zoals sociale verzekeringen, volksverzekeringen 

en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en nabestaanden 

 premies ziektekostenverzekeringen, en  
 belastingen op inkomen en vermogen. 
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Bij aanvraag van kwijtschelding van waterschapsheffingen wordt gesproken over 
besteedbaar inkomen. Dit wordt gedefinieerd als netto inkomen minus de vaste 
lasten.  

 

Woningcorporatie 

Huishoudinkomen Bij de berekening van het huishoudinkomen wordt uitgegaan van het 
verzamelinkomen. 

 

Onderlinge afhankelijkheden tussen de inkomensafhankelijke regelingen zijn zeer complex  

Naast het feit dat verschillende inkomensdefinities op elkaar ingrijpen bestaan er ook op allerlei andere 

vlakken afhankelijkheden tussen de verschillende regelingen. In onderstaande box wordt een aantal 

belangrijke afhankelijkheden tussen regelingen beschreven.  

 

Wijze waarop de verschillende onderzochte regelingen op elkaar inwerken:  

 De hoogte van de heffingskortingen kan worden beïnvloed door de mogelijk van toepassing zijnde 

aftrekposten specifieke zorgkosten en de hypotheekrenteaftrek. De mate van beïnvloeding is er van 

afhankelijk of voldoende inkomstenbelasting wordt betaald. Hiervoor wordt gekeken naar het belastbare 

inkomen in box 1, 2 en 3.  

 Alle overige inkomensafhankelijke regelingen (behoudens de TOG) worden voor het bepalen van een 

recht en hoogte ook beïnvloed door de aftrekposten, maar tevens door de ouderentoeslag in box 3. Deze 

aftrekposten beïnvloeden het toetsingsinkomen voor het bepalen van een recht en de hoogte van een 

toeslag op rijksniveau, maar ook het netto inkomen, het besteedbaar inkomen, de besteedbare ruimte of 

betalingscapaciteit in het geval van de andere inkomensafhankelijke regelingen. 

 De aftrek wegens specifieke zorgkosten is mede afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen voor 

aftrek van de persoonsgebonden aftrek. Dit betekent dat deze aftrekpost wel invloed ondergaat van de 

hoogte van de hypotheekrente in box 1 en de ouderentoeslag in box 3. Er is verder geen sprake van 

beïnvloeding door elkaar, dan wel een andere inkomensafhankelijke regeling. 

 De (toeslag op de) uitkeringen beïnvloeden elkaar niet. Er kan separaat gebruik worden gemaakt van de 

verschillende armoederegelingen.  

 De (toeslag op de) uitkeringen worden beïnvloed door alle andere inkomensafhankelijke regelingen, 

behoudens het recht op een Ooievaarspas en het mogelijk recht op een sociale huurwoning. De andere 

inkomenskoppelingen beïnvloeden namelijk het netto inkomen. 

 Voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en de waterschapsheffingen geldt een breed 

inkomensbegrip. Alle andere inkomensafhankelijke regelingen kunnen het recht en de hoogte op deze 

regelingen beïnvloeden.  

 

Dat de regelingen afhankelijkheden kennen is in principe logisch en verklaarbaar gezien het feit dat alle 

regelingen zich richten op inkomensnivellering en armoedebestrijding. Echter wat wel duidelijk wordt uit 

bovenstaande tekst box is dat de wijze waarop de regelingen op elkaar inwerken erg complex en welhaast 

onbegrijpelijk is. Deze complexiteit zorgt er voor dat het voor de normale burger welhaast onmogelijk is om 

eenvoudig inzicht te krijgen in de financiële consequenties van een eventuele stijging van inkomen. Een 

relatief kleine inkomensstijging grijpt op zoveel regelingen in dat het gehele inkomensplaatje er anders uit 

komt te zien. Dit wordt onderstaand geïllustreerd aan de hand van de casus van Kees en Marieke. Van twee 

voorbeeldsituaties is een doorrekening uitgevoerd om weer te geven hoe de regelingen op elkaar in werken en 

wat het recht van Kees en Marieke is op de zorgtoeslag en kindgebondenbudget.  
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Voorbeeld 1  

 

Kees en Marieke hebben twee minderjarige kinderen (9 en 11 jaar). Kees heeft een arbeidsinkomen van € 18.000. Marieke 

verdient € 5.000 met een bijbaantje. Zij hebben een eigen woning, waarvoor zij een eigenwoningforfait van € 1.000 in 

aanmerking moeten nemen. De jaarlijkse hypotheeklasten van € 6.000 kunnen zij als aftrekpost opvoeren. Daarnaast 

hebben zij recht op aftrek van specifieke zorgkosten voor een bedrag van € 1.000. Omdat Kees een hoger inkomen heeft, 

kiezen zij ervoor om de aftrekposten aan hem toe te rekenen. 

 

Belastbaar inkomen Kees 

Omschrijving Euro 

Arbeidsinkomen    18.000 

Eigenwoningforfait      1.000 

Hypotheekrente -/- 6.000 

Ziektekosten -/- 1.000 

Belastbaar inkomen in box 1 (verzamelinkomen)    12.000 

 

Verschuldigde inkomstenbelasting Kees 

Omschrijving Euro 

Inkomstenbelasting       4.350 

Algemene heffingskorting -/- 2.103 

Arbeidskorting -/- 1.862 

Verschuldigde inkomstenbelasting         385 

 

Belastbaar inkomen Marieke 

Omschrijving Euro 

Arbeidsinkomen     5.000 

Belastbaar inkomen box 1 (verzamelinkomen)    5.000 

 

Verschuldigde inkomstenbelasting Marieke 

Omschrijving Euro 

Inkomstenbelasting       1.812 

Algemene heffingskorting -/- 2.103 

Arbeidskorting -/-      90 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting -/- 1.032 

Verschuldigde inkomstenbelasting              0 

Uitbetaling heffingskorting -/-    385 

 

Als het gecombineerde bedrag van de heffingskorting hoger is dan de verschuldigde inkomstenbelasting, zoals bij Marieke 

het geval is, wordt het verschil in principe niet uitbetaald. Omdat Kees per saldo wel inkomstenbelasting betaalt, kan 

Marieke gebruik maken van de verhoging van de gecombineerde heffingskorting. De teruggaaf die hieruit voortvloeit, 

bedraagt echter niet meer dan de per saldo door Kees verschuldigde inkomstenbelasting (€ 385). 

 

Zorgtoeslag Kees en Marieke 

Kees en Marieke kwalificeren als toeslagpartners voor de zorgtoeslag. Dit betekent dat hun gezamenlijke verzamelinkomen 

in aanmerking wordt genomen voor de berekening of, en zo ja voor welk bedrag recht bestaat op zorgtoeslag. Dit 

verzamelinkomen bedraagt € 12.000 (Kees) + € 5.000 (Marieke) = € 17.000. Bij dit inkomen bestaat recht op een 

zorgtoeslag van € 137 per maand.  

 

Kindgebonden budget Kees en Marieke 

Kees en Marieke kwalificeren als toeslagpartners voor het kindgebonden budget. Dit betekent dat hun gezamenlijke 

verzamelinkomen in aanmerking wordt genomen voor de berekening of, en zo ja voor welk bedrag recht bestaat op 

kindgebonden budget. Dit verzamelinkomen bedraagt € 12.000 (Kees) + € 5.000 (Marieke) = € 17.000. Bij dit inkomen 

bestaat recht op een kindgebonden budget van € 129 per maand.  
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Voorbeeld  2 

 

Kees heeft promotie gemaakt en verdient nu een arbeidsinkomen van € 30.000. Marieke is meer gaan werken en verdient 

nu € 10.000 De overige gegevens zijn ongewijzigd ten opzichte van casus 1. 

 

Belastbaar inkomen Kees 

Omschrijving Euro 

Arbeidsinkomen    30.000 

Eigenwoningforfait      1.000 

Hypotheekrente -/- 6.000 

Ziektekosten -/-    720 

Belastbaar inkomen box 1 (verzamelinkomen)    24.280 

 

Omdat het inkomen van Kees en Marieke voor vermindering van de persoonsgebonden aftrek met 

€ 17.000 (Kees: € 12.000 + Marieke: € 5.000) is gestegen, wordt de drempel voor de aftrek van ziektekosten circa € 280 

hoger (17.000 x 1,65%). Hierdoor bedraagt de aftrek nog € 720. 

 

Verschuldigde inkomstenbelasting Kees 

Omschrijving Euro 

Inkomstenbelasting       9.067 

Algemene heffingskorting -/- 2.010 

Arbeidskorting -/- 2.097 

Verschuldigde inkomstenbelasting      4.960 

 

Ten opzichte van casus 1 is de algemene heffingskorting € 93 lager, omdat deze boven een inkomen van € 19.645 met 2% 

wordt afgebouwd. De arbeidskorting bereikt het maximum van € 2.097 bij een arbeidsinkomen van circa € 19.500  Afbouw 

vindt pas plaats voor zover het arbeidsinkomen hoger is dan € 40.721 (bedrag 2014). Dat is hier nog niet aan de orde. 

 

Belastbaar inkomen Marieke 

Omschrijving Euro 

Arbeidsinkomen   10.000 

Belastbaar inkomen box 1 (verzamelinkomen)   10.000 

 

Verschuldigde inkomstenbelasting Marieke 

Omschrijving Euro 

Inkomstenbelasting (36,25%)      3.625 

Algemene heffingskorting -/- 2.103 

Arbeidskorting -/-    365 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting -/- 1.232 

Verschuldigde inkomstenbelasting              0 

 

Zowel de arbeidskorting als de inkomensafhankelijke combinatiekorting nemen toe naarmate het arbeidsinkomen stijgt, 

totdat het maximum van deze heffingskortingen is bereikt. Zo is de inkomensafhankelijke combinatiekorting € 200 (4% x € 

5.000) hoger dan in casus 1. 

Hoewel de verschuldigde inkomstenbelasting € 75 lager is dan het bedrag van de gecombineerde heffingskorting en Kees 

per saldo wel inkomstenbelasting verschuldigd is, vindt nu geen uitbetaling aan Marieke plaats. Bij de berekening of 

aanspraak bestaat op verhoging van de gecombineerde heffingskorting wordt namelijk slechts 60% van het bedrag van de 

algemene heffingskorting in aanmerking genomen. 

 

Zorgtoeslag Kees en Marieke 

Kees en Marieke kwalificeren als toeslagpartners voor de zorgtoeslag. Dit betekent dat hun gezamenlijke verzamelinkomen 

in aanmerking wordt genomen voor de berekening of recht bestaat op zorgtoeslag. Dit inkomen bedraagt € 24.280 (Kees) + 

€ 10.000 (Marieke) = € 34.280. Dit leidt ertoe dat de zorgtoeslag per maand € 23 per maand bedraagt. Dat is € 114 per 

maand minder dan in voorbeeld 1.  
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Kindgebonden budget Kees en Marieke 

Kees en Marieke kwalificeren als toeslagpartners voor het kindgebonden budget. Dit betekent dat hun gezamenlijke 

verzamelinkomen in aanmerking wordt genomen voor de berekening of, en zo ja tot welk bedrag recht bestaat op 

kindgebonden budget. Dit verzamelinkomen bedraagt € 24.280 (Kees) + 

€ 10.000 (Marieke) = € 34.280. Bij dit inkomen bestaat recht op een zorgtoeslag van € 77 per maand. 

Dat is € 52 per maand minder dan in voorbeeld 1. 

 

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat een burger bij het bepalen van het recht op één regeling dus rekening 

moet houden met verschillende andere regelingen. In bovenstaande voorbeeld spelen de algemene 

heffingskorting, de gecombineerde heffingskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de 

arbeidskorting, de aftrek specifieke zorgkosten, de zorgtoeslag en het kindgebondenbudget allemaal een rol bij 

het bepalen van het uiteindelijke besteedbaar inkomen. De hoeveelheid aan regelingen en de wijze waarop ze 

met elkaar samenhangen maken het geheel erg complex. Dit wordt nog eens extra geïllustreerd door het 

volgende voorbeeld: 

 

 

Op de volgende pagina zijn alle afhankelijkheden tussen de regelingen visueel inzichtelijk gemaakt in een 

overzicht.  

 

 

 

 

 

 

 

De één sluit de ander uit, maar ook andersom… 

Voor een recht op de inkomensafhankelijk combinatiekorting geldt onder meer de voorwaarde dat sprake moet 

zijn van een inkomen hoger dan 4.814 euro. Voor de extra tegemoetkoming ouders van thuiswonende 

gehandicapte kinderen (TOG) geldt daarentegen de voorwaarde dat het inkomen van één partner niet hoger is dan 

4.814 euro. Indien dit wel het geval is, ontvangt de burger geen extra tegemoetkoming van 1.460. euro per jaar. In 

een specifieke situatie kan dus ene inkomensafhankelijke regeling de andere regeling uitsluiten, waarbij sprake is 

van dezelfde inkomensgrens. Aanvullend hierop is het van belang op te merken dat voor beide regelingen een 

andere inkomensdefinitie geldt. 

 

Dit betekent dat het casegezin van Marieke en Kees geen gebruik kan maken van de TOG maar wel van de 

inkomensafhankelijke combinatiekorting omdat het inkomen van Marieke 5.000 euro per jaar bedraagt. Wordt 

haar inkomen lager doordat zij minder gaat werken, dan kunnen zij gebruik maken van de TOG en niet meer van 

de inkomensafhankelijke combinatiekorting. 
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3.3. …en de burger al met al veel regeldruk ervaart! 
 

Regeldruk is een breed begrip. Er zijn allerlei verschillende aspecten die er toe kunnen leiden dat een burger 

regeldruk ervaart (zie illustratie).  

 
 

In het onderzoek is per categorie van regelingen onderzocht in hoeverre burgers regeldruk ervaren en op 

welke van bovenstaande elementen. De resultaten daarvan zijn terug te vinden in bijlage 3. Op hoofdlijnen kan 

worden gesteld dat burgers met name regeldruk ervaren als gevolg van (1) complexiteit, (2) informatie die niet 

(goed) vindbaar, toegankelijk en/of begrijpelijk is en (3) administratieve rompslomp die samenhangt met de 

aanvraag en/of verantwoording van de verschillende regelingen.  

 

3.3.1. Complexiteit veroorzaakt veel regeldruk bij burgers 

 

Conclusie 1: 

Individuele regelingen zijn complex door differentiatie in begrip ‘inkomen’ en door het feit dat de gehanteerde 

definities niet aansluiten op de leefwereld van de burger. 

 

In paragraaf 3.2. is een overzicht gegeven van de verschillende definities die binnen de onderzochte regelingen 

worden gebruikt voor het begrip ‘inkomen’. De geïnterviewde burgers, Sociaal Raadliedenwerk en het 

Juridisch Loket geven aan dat veel burgers slechts bekend zijn met twee definities van het begrip ‘inkomen’, 

namelijk het bruto inkomen en het netto inkomen. Veel regelingen gebruiken echter begrippen als 

‘verzamelinkomen’ of ‘toetsingsinkomen’. Dit maakt het voor burgers direct complex, omdat zij deze 

begrippen niet kennen. Daar komt bij dat in veel gevallen aan burgers zelf gevraagd wordt om dit 

‘verzamelinkomen’ of ‘toetsingsinkomen’ te berekenen. Ondanks dat daar in sommige gevallen rekenhulpen 

voor beschikbaar worden gesteld, blijken burgers dit vaak toch lastig te vinden. Dit maakt hen onzeker over 

het feit of zij het wel goed doen. Zeker wanneer het gaat om regelingen waarbij burgers een voorschot 

ontvangen vanuit de overheid, kan een eventuele fout in de berekening van het inkomen later verstrekkende 

gevolgen hebben. 
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Conclusie 2: 

De regeldruk neemt exponentieel toe wanneer burgers met diverse regelingen te maken hebben 

 

De regeldruk neemt sterk toe wanneer burgers met diverse regelingen tegelijkertijd te maken krijgen. Veel 

regelingen kennen hun eigen definities, procedures, loketten en doorlooptijden. Dit heeft tot gevolg dat 

burgers door de bomen het bos niet meer zien. Burgers dienen met allerlei verschillende overheidsorganisaties 

contact te hebben en deze verwachten van hen dat zij de individuele voorwaarden per regeling overzien en 

begrijpen. Uit de interviews komt naar voren dat veel mensen dit zeer lastig vinden en dit dan ook als zeer 

complex ervaren. Daar komt bij dat zowel hun persoonlijke situatie als ook (de voorwaarden van) de 

individuele regelingen frequent wijzigen. Aangezien beide impact kunnen hebben op de mate waarin de 

burger recht heeft op een specifieke uitkering / tegemoetkoming wordt van de burger verwacht dat zij haar 

eigen situatie constant scherp in de gaten houdt. Dit geeft burgers een gevoel van onrust wat de ervaren 

regeldruk verder vergroot. Sociaal Raadsliedenwerk en het Juridisch loket geven aan dat in sommige gevallen 

burgers er dan ook bewust voor kiezen geen gebruik te maken van regelingen waar zij wel recht op hebben. 

Zoals onderstaande figuur illustreert komt de stapeling van regelingen, instanties en definities ook duidelijk 

terug in de cases die in het onderzoek als uitgangspunt zijn genomen.  

 

Case: Peter Huisman 
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Case: Kees & Marieke 

 
 

 

 

Case: Sanne de Vries  
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Bij dit alles is het van belang in ogenschouw te nemen dat burgers die over het algemeen gebruik maken van 

inkomensafhankelijke regelingen behoren tot groepen als laagopgeleiden, migranten en laaggeletterden2. 

Deze groepen burgers hebben steeds meer moeite aan te haken bij een samenleving én overheid die steeds 

verder en sneller individualiseert en digitaliseert. Zij hebben meer moeite om te gaan met contact op afstand 

zoals via de telefoon of het internet. In de labsessie is opgemerkt dat één op de drie rechthebbenden niet in 

staat is om zelf informatie via internet op te zoeken en een aanvraag digitaal af te handelen. De steeds snellere 

en verdere ontwikkeling van de e-overheid vergroot voor hen dan ook de complexiteit nog verder. Gevolg is 

dat deze groepen burgers voorzieningen, bewust of onbewust, mislopen. Dit terwijl zij het juist vaak het 

hardste nodig hebben. Regeldruk leidt in deze gevallen dus niet alleen tot irritatie bij burgers, maar ook tot 

ineffectief overheidsbeleid.  

 

Conclusie 3: 

De complexiteit, en daarmee de regeldruk, neemt extreme vormen aan wanneer er iets mis gaat. 

 

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat voor burgers die gebruik maken van een aantal regelingen de complexiteit 

extreme vormen aanneemt wanneer sprake is van een (grote) verandering in de persoonlijke situatie (bv. 

scheiding, ontslag, arbeidsongeschiktheid, etc.) of wanneer er iets misgaat in het proces van aanvraag en/of 

toekennen en vaststellen van het recht op een regeling. Door het gebrek aan één aanspreekpunt zowel binnen 

de verschillende overheidsorganisaties zelf als ook over de keten van overheidsorganisaties heen voelt de 

burger zich al snel van het kastje naar de muur gestuurd. Daar komt bij dat overheidsorganisaties vaak direct 

stoppen met de uitkering en starten met terugvorderen. Burgers die het al niet breed hebben komen hierdoor 

vaak heel snel in een vicieuze financiële cirkel waar zij zelfstandig niet meer uit kunnen komen. Dit kan 

treffend worden geïllustreerd aan de hand van één van de cases van een burger die wij voor dit onderzoek 

hebben geïnterviewd; Tamara Jansen (gefingeerde naam, echte naam bij onderzoekers bekend). 

                                                                 
2 Met terugwerkende kracht. Hoe Sociaal Raadsliedenwerk meer oplevert dan het kost. (MOgroep / LOSR, april 2012) 

 

 
 

Tamara Jansen is 38 jaar en HBO opgeleid. Ze heeft jarenlang gewerkt, maar in 2011 is zij haar baan als consulent Werk bij 

een gemeente kwijt geraakt. Zij werkte als ZZP-er bij de Dienst Werk en Inkomen en vanwege de bezuinigingen besloot de 

gemeente haar contract niet te verlengen.                                                                                                                                         

 

Tamara is alleenstaand moeder van 3 kinderen. Aangezien Tamara werk had gingen de kinderen 3 dagen per week naar de 

kinderopvang. Dit bestond uit een combinatie van dagopvang en gastouderopvang. 

 

Vervolg  volgende bladzijde 

 

 

Tamara Jansen 
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Op het moment dat Tamara zonder werk kwam te zitten koos zij er niet direct voor om haar kinderen van de opvang te halen. 

Enerzijds omdat zij tijd wilde vrijhouden voor het doen van sollicitaties, anderzijds omdat zij bang was dat wanneer zij weer 

een baan zou vinden er geen plek meer zou zijn voor haar kinderen op de opvang. Wel besloot Tamara het arrangement te 

wijzigen en het aantal uren opvang terug te brengen. Uiteindelijk voerde zij binnen een periode van enkele maanden meerdere 

wijzigingen door. Deze wijzigingen gaf Tamara digitaal door aan de Belastingdienst met hulp van de kinderopvanginstelling. 

 

Als snel ontstond er een stroom van correspondentie vanuit de Belastingdienst. Wijziging op wijziging kwam binnen. Daarbij 

kwam de volgorde niet overeen met de volgorde waarin Tamara de wijzigingen had doorgegeven. Gevolg was dat de 

overzichten van de Belastingdienst niet aansloten bij de daadwerkelijke situatie. Ook wordt in de stukken verwezen naar 

correspondentienummers van brieven die nooit aan Tamara zijn verstuurd of Tamara nooit heeft ontvangen. Gedurende deze 

tijd neemt Tamara dan ook een aantal malen per mail en telefonisch contact op met de Belastingdienst. Daarbij krijgt zij 

iedere keer andere mensen aan de lijn. Niemand is dan ook in staat om een éénduidig beeld te schetsen en Tamara ontvangt 

iedere keer andere antwoorden op haar vragen. 

 

In de tussentijd lijkt de Belastingdienst door alle wijzigingen argwanend te zijn geworden en starten zij een onderzoek naar de 

kinderopvangtoeslagen die zijn uitgekeerd in de jaren 2009, 2010 en 2011. In eerste instantie komt de Belastingdienst tot de 

conclusie dat Tamara over deze jaren onterecht kinderopvangtoeslag heeft verkregen. Tamara is het hier niet mee eens en 

gaat in bezwaar. Na vele brieven, bewijsstukken en telefoontjes herziet de Belastingdienst haar besluit voor de jaren 2009 en 

2010. Voor wat betreft het jaar 2011 daarentegen blijven zij van mening dat Tamara een deel van de kinderopvangtoeslag 

onterecht heeft verkregen. Voor wat betreft de argumentatie verwijzen ze naar een brief die aan Tamara ‘is verstuurd of nog 

gaat worden gestuurd’. Ondanks dat Tamara nog een aantal keer contact opneemt met de Belastingdienst ontvangt ze deze 

brief uiteindelijk nooit. Wel start de Belastingdienst direct met het terugvorderen van het te veel verkregen bedrag. Dit doen zij 

door maandelijks een bedrag te korten op haar voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting. 

 

Het feit dat Tamara haar baan heeft verloren in 2011 heeft er niet alleen toe geleid dat zij in de problemen is gekomen met 

haar kinderopvangtoeslag, ook is zij in de schulden terecht gekomen doordat zij door het gebrek aan inkomen niet langer de 

hypotheek en andere rekeningen heeft kunnen betalen. Tamara heeft onlangs gelukkig wel een nieuwe baan gevonden, maar 

haar inkomen daaruit is te laag om in haar huidige huis te kunnen blijven wonen. Ze zou het huis dan ook graag verkopen. Ze 

heeft het huis gekocht met Nationale Hypotheek Garantie, dus dit zorgt er ook voor dat zij niet met een restschuld achterblijft. 

Vanwege de achterstand in hypotheekbetaling krijgt Tamara echter geen toestemming van de bank om haar huis te verkopen. 

Het huis verkopen is op dit moment dan ook niet direct een optie. Doordat de Belastingdienst van mening is dat Tamara heeft 

gefraudeerd bestaat de kans dat zij geen huurtoeslag zal ontvangen op het moment dat zij in een huurhuis gaat wonen. 

Tamara wilde graag de schuldhulpverlening in om haar financiële problemen op te lossen. Bij het voorbereiden van de 

aanvraag voor schuldhulpverlening is zij ondersteund door een medewerker van een sociaal team. Haar aanvraag is onlangs 

afgewezen omdat haar inkomen en haar uitgaven (waaronder haar hypotheek) niet met elkaar in verhouding zijn. De 

medewerker van sociaal team geeft daarop aan helaas op dit moment niets meer voor haar te kunnen doen en wenst haar 

heel veel sterkte bij het oplossen van haar problemen.  

 

Ten einde raad klopt Tamara aan bij Sociaal Raadsliedenwerk (SRW). Ze kent deze organisatie vanuit haar verleden als 

consulent Werk. SRW wijst haar er allereerst op dat de gemeente Rotterdam een woonkostentoeslag aanbiedt. Dit is een 

gemeentelijke bijdrage in de woonkosten voor mensen die daar tijdelijk niet aan kunnen voldoen. Verder start SRW een 

juridische procedure richting de Belastingdienst om de ‘verdwenen’ brief met daarin de argumentatie waarom Tamara 

onterecht kinderopvangtoeslag zou hebben verkregen boven water te krijgen. Daarbij is tevens direct gevraagd om Tamara 

haar wel of niet onterecht te veel verkregen toeslag alsnog toe te kennen. Zodra dat het geval is kan zij haar huis verkopen. Zij 

hoopt dat ze daarna weer een gewoon leven kan leiden als werkende moeder met drie kinderen. Tamara maakt geen gebruik 

meer van de reguliere opvang. Door alle perikelen met de Belastingdienst wil ze, voor zover mogelijk, nooit meer met deze 

dienst te maken hebben. Opvang regelt ze tegenwoordig ‘zwart’. 

 



 

24  Rapportage onderzoek regeldruk inkomensafhankelijke regelingen 

 

3.3.2. Informatie is slecht vindbaar, toegankelijk en/of begrijpelijk 

 

Conclusie 4: 

Burgers ervaren regeldruk doordat informatie t.a.v. het recht op een voorziening slecht vindbaar, niet goed 

toegankelijk en / of onvoldoende begrijpelijk is.  

 

Sociaal Raadsliedenwerk, Juridisch Loket het de geïnterviewde burgers geven aan dat het voor een burger vaak 

niet eenvoudig is te bepalen op welke regelingen hij/zij aanspraak kan maken. Er bestaat geen integrale 

informatievoorziening voor de burgers in de vorm van een voorzieningenwijzer of voorzieningencheck aan de 

hand waarvan de burger kan bepalen op welke regelingen hij recht heeft. Uit interviews met burgers die voor 

dit onderzoek zijn gehouden blijkt dat zij in veel gevallen vaak toevallig op de hoogte zijn gebracht van het 

bestaan van een bepaalde regeling. Zij worden bijvoorbeeld op het bestaan gewezen door familie, buren en 

kennissen en/of een adviseur van een vertegenwoordigende instantie. Dit geldt voornamelijk voor 

gemeentelijke regelingen. Daarbij komt dat 

voor iedere regeling of categorie regelingen 

de informatievoorziening op een andere wijze 

is ingericht. Dit betekent dat de burger de 

informatie zelfstandig op moet zoeken en 

moet kunnen interpreteren. Niet iedereen 

binnen de doelgroep van de verschillende 

regelingen is hiertoe goed in staat.  

 

Naast de vindbaarheid speelt toegankelijkheid van informatie een rol bij het bepalen of iemand recht heeft op 

een regeling. Ook op dit vlak is nog veel te winnen. Als bijvoorbeeld gekeken wordt naar de website van de 

Belastingdienst, kan worden geconcludeerd dat toegankelijkheid van specifieke informatie op deze website 

voor verbetering vatbaar is. Er moet veel worden doorgeklikt, bijvoorbeeld om duidelijk te begrijpen wat 

wordt verstaan onder een ‘laag inkomen’ bij de heffingskorting.  

 

Daarnaast is de beschikbare informatie niet altijd concreet, zowel bij de beantwoording van algemene als 

specifieke vragen. Dit betekent dat de burger zelf een conclusie moet trekken op basis van verschillende 

stukjes informatie en eigen situatie. Zeker voor mensen die lager opgeleid zijn, is dit erg lastig en dit maakt de 

informatie voor hen dus niet begrijpelijk. 

 

Een zeer belangrijk aspect bij dit alles is dat de overheid er voor kiest om steeds meer informatie vooral, of 

alleen nog maar, via het internet te verstrekken. Zoals eerder al aangegeven heeft een groot deel van de 

doelgroep waarvoor de regelingen in het leven zijn geroepen steeds meer moeite aan te haken en om te gaan 

met communicatie op afstand via telefoon of internet. Deze doelgroep ervaart regeldruk doordat informatie 

vooral via internet wordt aangeboden en men zelfstandig moet kunnen concluderen of en wanneer men 

aanspraak kan maken op een regeling. Het komt ook voor dat men hierdoor regelingen misloopt. Hier komt 

nog bij dat door de bezuinigingen die de overheid moet plegen steeds minder adviseurs/contactpersonen 

beschikbaar zijn voor deze doelgroep. Een klantmanager heeft bijvoorbeeld beperkt de tijd om met de burger 

te na te gaan op welke regelingen aanspraak gemaakt kan worden en wat hiervoor nodig is.    

 

De geïnterviewden geven aan dat dit al met al er voor zorgt dat burgers een hoge regeldruk ervaren. Burgers 

weten niet zeker of zij gebruik maken van alle voorzieningen waar zij recht op hebben. Ook moet de burger 

zelf, op basis van verschillende informatiebronnen, tot de conclusie komen of er daadwerkelijk recht bestaat 

op een bepaalde regeling. Het is voor de burger niet gemakkelijk om met zekerheid vast te stellen op welke 

Goed voorbeeld - Den Haag Helpt Beurs 

 

De gemeente Den Haag organiseert jaarlijks een Den Haag 

Helpt Beurs om burgers te wijzen op de voorzieningen waarop 

zij recht hebben. Tijdens deze beurs, die onlangs op 1 maart 

2014 is gehouden, wordt het verschaffen van informatie over de 

voorzieningen gecombineerd met leuke workshops en 

activiteiten voor kinderen. 
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regelingen en bedragen hij recht heeft, waardoor er steeds een risico bestaat op terugvorderingen. Dit 

veroorzaakt op zijn beurt weer onzekerheid en dit gevoel draagt weer bij aan de ervaren regeldruk.  

 

3.3.3. Regelingen gaan gepaard met onnodige administratieve rompslomp 

 

Conclusie 5: 
Burgers ervaren regeldruk als gevolg van administratieve rompslomp die samenhangt met de aanvraag en 
verantwoording van de regelingen 

 
Verschillende regelingen kennen een behoorlijke administratieve rompslomp. Zo moeten vaak allerlei 

verschillende bewijsstukken worden aangeleverd en kennen de procedures een lange doorlooptijd. Zo zijn 

bijvoorbeeld voor het aanvragen van de kwijtscheldingen, zowel wat betreft gemeentelijke belastingen als 

waterschapsheffingen, veel bewijsstukken benodigd die het inkomen en vermogen van de burger betreffen. 

Voor de aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen is er sprake van maximaal 15 bewijsstukken en 

voor de aanvraag kwijtschelding van waterschapsheffingen 11. Grotendeels betreft het dezelfde stukken. 

Daarbij valt te denken aan een loonstrook of uitkeringsspecificatie, kopie besluit voorlopige teruggaaf, kopie 

besluit ten aanzien van huurtoeslag, etc.. Hiernaast gaat het soms om bewijsstukken waarvan niet direct 

duidelijk is waar ze verkregen kunnen worden en wat er precies in moet staan. Een voorbeeld hiervan is een 

bewijs van onmisbaarheid van de auto dat benodigd is voor het aanvragen van een kwijtschelding van 

waterschapsheffingen. Ook voor het aanvragen van de Ooievaarsregelingen zijn veel bewijsstukken nodig. In 

geval van de Ooievaarsregelingen is het echter zo dat deze stukken één keer per jaar dienen te worden 

aangeleverd en gebruikt worden voor het verlenen van verschillende Ooievaarsregelingen.  

 

Tot slot wordt er niet flexibel omgegaan met het ontbreken van stukken. In situaties waarin het recht op een 

regeling wordt betwist door de verlenende instellingen, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van een 

bewijsstuk, kan dit vaak niet worden hersteld door het aanleveren van het bewijsstuk. Hiervoor moet een 

bezwaarprocedure worden gestart. Dit kan een groot deel van de doelgroep niet zelfstandig doen en is hulp 

van een adviseur nodig. Dit veroorzaakt weer een hoop ervaren regeldruk. Daarbij komt dat zo een procedure 

veel tijd in beslag neemt.  
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4. Aanbevelingen voor het verminderen van de regeldruk  
 

Reeds vele jaren wordt zowel op Rijks- als ook gemeentelijk niveau actief beleid gevoerd op terreinen als 

inkomens(her)verdeling en armoedebestrijding. Geboren vanuit goede bedoelingen heeft dit geleid tot een 

woud aan regels waardoor veel burgers door de bomen het bos niet meer zien. Het landschap wordt 

gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan regelingen met ieder hun eigen doelgroep, definities en 

uitvoeringsorganisatie. De onderzoeksresultaten zoals beschreven in hoofdstuk 3 bevestigen dit beeld. Burgers 

ervaren hierdoor (veel) regeldruk. 

 

Dat het huidige stelsel complex is blijkt ook uit dit onderzoek. De politiek is zich er ook steeds meer van bewust 

dat het anders moet. De hervorming van het belastingen- en toeslagenstelsel staat hoog op de politieke 

agenda en geregeld verschijnen er artikelen over dit onderwerp in kranten en tijdschriften.3 Onlangs is een 

omvangrijk rapport uitgebracht door de Commissie Van Dijkhuizen waarin adviezen worden gegeven over de 

wijze waarop het huidige stelsel kan worden vereenvoudigd.4  

 

Ondanks het steeds groter wordende bewustzijn van de noodzaak voor de hervormingen van het huidige 

stelsel is dit nog niet opgepakt. Uit de discussies blijkt vaak dat het stelsel zo complex is dat een 

vereenvoudiging wegens complexiteit maar achterwege blijft. Dit is een zeer onwenselijke situatie. Ondanks 

het besef dat de vereenvoudiging niet gemakkelijk gerealiseerd kan worden, is het van groot belang dat de 

hervormingen opgestart worden en wellicht over een langere termijn planmatig worden aangepakt. Hiervoor 

zou een plan moeten worden opgesteld in goede afstemming tussen het rijk, de gemeente en uitvoerende 

instanties. 

 

Dit is van extra groot belang gezien het feit dat de effecten van het uitblijven van afstemming in de regels op 

dit moment neerslaan bij de burgers met lage inkomens en soms moeilijke sociale omstandigheden. De 

onderzochte regelingen zijn in principe bedoeld om deze doelgroepen te steunen maar werken in de praktijk 

soms averechts. De burgers komen mede door gebruik van de regelingen in situaties die ze niet zelf kunnen 

oplossen. Ook komt het voor dat burgers geen gebruik maken van de regelingen waar zij recht op hebben, 

waardoor ze bijvoorbeeld onnodig onder de armoedegrens leven.  

 

In het onderhavige onderzoek is specifiek gekeken naar de door burgers ervaren regeldruk. Met deze bril 

hebben wij naar het huidige stelsel gekeken en doen wij in dit hoofdstuk een aantal aanbevelingen waarmee 

de ervaren regeldruk kan worden verminderd.5 Daarbij zijn wij ons er terdege van bewust dat een aantal van 

onderstaande aanbevelingen enerzijds voor sommige burgers inkomenseffecten heeft en anderzijds effect 

heeft op de inkomsten en uitgaven van de overheid. Dit is echter gezien de scope van het onderzoek hier 

verder buiten beschouwing gelaten.  

 

Per voorgestelde verbetermaatregel is een inschatting gemaakt van een kwantitatieve en kwalitatieve effect 

op de regeldruk. De berekening van het kwantitatieve effect is terug te vinden in bijlage 5.  

 

 

 

 

                                                                 
3 ‘Kabinet schaf al die absurde belastingregels af en verlaag de tarieven’, Jean Dohmen, Tijdschrift Elsevier, 16 maart 2014. 
4 Eindrapport: Naar een activerender belastingstelsel. Commissie Inkomstenbelasting en Toeslagen, juni 2013 
5 In dit hoofdstuk zijn verbetermaatregelen opgenomen die betrekking hebben op het algehele stelsel van regelingen waarbij sprake is van 

een koppeling aan het inkomen. Voor wat betreft de individuele regelingen zijn mogelijke verbetermaatregelen opgenomen in de 
individuele factsheets. Deze zijn terug te vinden in bijlage 3. 
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Aanbeveling 1: Verminder de complexiteit door: 

 Het aantal regelingen te verminderen  

 

Effect op regeldruk voor burgers:  

 Kwalitatief: vermindering complexiteit, overzichtelijker stelsel  

 Kwantitatief: -/- 27.063.400 uur / € 405.951.000 

 

In het onderzoek hebben wij 27 inkomensafhankelijke regelingen onderzocht. Veel gebruikers van de 

regelingen maken gebruik van een aantal regelingen. Complexiteit en regeldruk nemen toe wanneer men van 

diverse regelingen gebruik maakt. Opvallend is dat al deze regelingen hetzelfde hoofddoel dienen, namelijk 

inkomensondersteuning te voorkoming van armoedeval en sociaal isolement. Om de complexiteit te 

verminderen zouden verschillende regelingen kunnen worden samengevoegd; denk bijvoorbeeld aan het 

kindgebonden budget en de kinderbijslag. Ook zouden de doelregelingen zoals zorgtoeslag en huurtoeslag 

direct aan de zorgverzekering of woningbouwcorporatie kunnen worden uitgekeerd. Hiermee wordt de burger 

ontlast en wordt de regeldruk voor de burger verminderd.  

 

In de verlengde van het verminderen van het aantal regelingen zou ook kunnen worden bekeken om de 

regelingen met een bepaalde doelstelling onder te brengen bij één overheidslaag. In de huidige situatie komt 

het voor dat de gemeenten aanvullende regelingen hebben die hetzelfde doel dienen als een rijksregeling. Zo 

zijn er bijvoorbeeld gemeenten die een aanvullende huurtoeslag of subsidie beschikbaar stellen naast de 

huurtoeslag die de burger ontvangt via de belastingdienst. Dit leidt ertoe dat twee burgers in dezelfde situatie 

die woonachtig zijn in verschillende gemeenten op een ongelijke wijze worden ondersteund.  

 

Aanbeveling 2: Reduceer de complexiteit door het harmoniseren van: 

 Definities (bv. inkomen en vermogen) 

 Data van uitbetaling 

 

Effect op de regeldruk voor burgers: 

 Kwalitatief: minder ervaren complexiteit, makkelijker vaststellen of men recht heeft op een regeling en 

groter inzicht in financiën  

 Kwantitatief: -/- 3.131.622 uur / € 46.974.330 

 

Harmonisatie van definities  

Burgers ervaren veel regeldruk en administratieve rompslomp doordat veel regelingen eigen definities, 

uitbetalingstermijnen, procedures en loketten hebben. Uit ons casusonderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat 

Sanne de Vries te maken heeft met 13 verschillende inkomensregelingen en zeven vermogens- en 

inkomensdefinities. Om deze regeldruk te verminderen is het van groot belang de complexiteit te reduceren 

door het harmoniseren van definities.  

 

Voor wat betreft definities is het vooral van belang om binnen alle regelingen één definitie te hanteren voor 

begrippen als inkomen en vermogen. Ten aanzien van het inkomen stellen we voor aan te sluiten bij de term 

‘verzamelinkomen’. Dit omdat dit een fiscale definitie is en het verzamelinkomen geregistreerd wordt in de 

Basisregistratie Inkomen. Hanteren van een term zorgt ervoor dat er meer gelijkheid ontstaat omdat er geen 

verschil is in terminologie die bijvoorbeeld door de gemeenten gehanteerd wordt. Een ander voordeel is dat 

deze informatie niet meer bij de burger hoeft te worden uitgevraagd. De inkomensinformatie is controleerbaar 

in de basisregistratie. Deze term is bovendien van toepassing op zowel werknemers als zelfstandigen, 

waardoor er geen groepen buiten de boot vallen. Bruto en netto inkomen zijn weliswaar begrippen die beter 



 

28  Rapportage onderzoek regeldruk inkomensafhankelijke regelingen 

 

aansluiten bij de leefwereld van de burger, maar zijn minder geschikt om te hanteren als definitie omdat deze 

termen zich slechts beperken tot inkomen uit werk. Naast het harmoniseren van de terminologie is het 

beschikbaar stellen van de informatie uit de Basisregistratie Inkomen aan bijvoorbeeld gemeenten een 

belangrijke randvoorwaarde om de regeldruk te verminderen. Dit vraagt om een wetswijziging.  

 

Voor wat betreft vermogen en de vermogenstoets stellen we voor aan te sluiten bij de definitie zoals gegeven 

in box 3. In deze definitie wordt rekening gehouden met bronnen als bank- en spaartegoeden, aandelen en 

obligaties, onroerend goed, overige vorderingen en bezittingen, schulden en heffingsvrij vermogen. Roerende 

goederen en zaken voor persoonlijk gebruik vallen buiten deze definitie. In de definitie van het vermogen zoals 

door de gemeente Den Haag wordt gehanteerd, worden zaken zoals de huidige waarde van de caravan, motor, 

boot of camper, bankrekeningsaldo, spaargeld, aandelen en obligaties en de waarde van de auto (als deze 

hoger is dan 3.500 euro) meegenomen. Voor de burger is het moeilijk te bepalen wat een auto of caravan 

waard is, hiervoor is bijvoorbeeld taxatie nodig. Het is voor de burger om deze reden moeilijk vast te stellen of 

hij op basis van deze definitie recht zou hebben op een regeling.  

 

Harmonisatie zou ook toegepast kunnen worden op de gehanteerde norm voor afbouw van de regelingen. De 

toeslag of tegemoetkoming wordt verlaagd naar aanleiding van verhoging van het inkomen. Om dit te 

realiseren is het nodig dat voor alle regelingen objectief vaststelbare criteria worden gehanteerd en 

eenduidige stappen in inkomens- en vermogensnormen voor afbouw van de regelingen worden bepaald. Voor 

alle regelingen kan dan op dezelfde wijze en in dezelfde stappen worden afgebouwd. Dit zou het stelsel nog 

overzichtelijker maken en mogelijk ook minder foutgevoelig. 

 

Data van uitbetaling  

Bij de uitvoering van de verschillende regelingen een groot aantal uitvoeringsinstanties betrokken. In de casus 

van Sanne zijn dit er bijvoorbeeld vier. Al deze instanties hanteren eigen uitbetalingsmomenten en aanvraag 

en verantwoordingsprocedures. Ten aanzien van de uitbetalingsmomenten worden bijvoorbeeld de huidige 

toeslagen maandelijks vooraf uitgekeerd, terwijl de voorlopige aanslag in de maand zelf wordt uitgekeerd. 

Verschillende momenten van uitbetaling leiden ertoe dat de burger geen duidelijk overzicht heeft en financiële 

planning ingewikkeld is. Vaak vallen maandelijkse lasten allemaal wel rond einde en/of begin van de maand. 

Voorgesteld wordt dan ook om één uitbetalingsmoment in te voeren voor alle regelingen. Dit moment zou een 

vaste datum in de maand moeten zijn waarop alle regelingen uitbetaald worden.  

 

Aanbeveling 3: 

 Verbeter informatievoorziening door de invoering van een regelhulp (beslisboom of voorzieningencheck)  

 

Effect op regeldruk voor burgers:  

 Kwalitatief: vermindering complexiteit, vermindering uitzoekwerk en verbeterd inzicht voor burger in 

regelingen waar men recht op heeft  

 Kwantitatief: -/- 21.650.720 uur / € 324.760.800 

 

Regelhulp  

Voor de gebruikers van de regelingen is moeilijk vast te stellen of zij gebruik maken van alle beschikbare 

voorzieningen. Uit interviews met burgers is gebleken dat vooral de lokale regelingen onbekend zijn. Zij 

hebben deze pas aangevraagd toen zij via het eigen netwerk of ondersteuners zoals Sociale Raadslieden 

hebben gehoord dat de betreffende regeling bestond. In de labsessie zijn de aanwezige stakeholders ook tot 

de conclusie gekomen dat het heel lastig is om vast te stellen op welke regelingen je als burger allemaal 
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aanspraak kunt maken. Het landschap is erg versnipperd en alleen via zeer gerichte zoektermen kun je een 

goed overzicht krijgen. 

  

Hier komt bij dat burgers, op het moment dat ze de regeling hebben gevonden, zelf moeten vaststellen of zij 

recht op een daaraan te ontlenen uitkering hebben. Dit is niet altijd eenvoudig omdat het van de burger 

bijvoorbeeld vraagt om zijn inkomen en vermogen volgens de definitie van de desbetreffende regeling in te 

schatten.  

 

Het realiseren van een eenvoudig vindbare regelhulp aan de hand waarvan de burger door middel van het 

ingeven van zijn eigen situatie antwoord krijgt op de vraag welke regelingen voor hem beschikbaar zijn, zal de 

ervaren regeldruk sterk verminderen. De regelhulp zou daarbij moeten worden vormgegeven als een 

beslisboom. Dit betekent voor de burger veel minder uitzoekwerk en veel meer zekerheid dat men de juiste 

regelingen aanspreekt.  

 

Bij deze aanbeveling is de notie dat niet alle burgers gebruik kunnen maken van een regelhulp een belangrijke. 

Uit onderzoek6 is gebleken dat nog bijna 1,6 miljoen burgers moeite hebben om aan te haken op de digitale 

snelweg en om te gaan met communicatie op afstand via telefoon of internet. Deze groep mensen maakt juist 

ook vaak gebruik van verschillende inkomensafhankelijke regelingen. Voor deze doelgroep is het belangrijk dat 

er aanspreekpunten zijn waar zij met hun vragen terecht kunnen en dat daar mensen zitten die de burger 

verder kunnen helpen wanneer de burger niet via internet gebruik kan maken van de regelhulp.  

 

Aanbeveling 4:  

 Verminder de complexiteit en regeldruk in situaties waarin het mis gaat door invoering van Casemanagers  

 

Effect op regeldruk voor burgers:  

 Kwalitatief: vermindering complexiteit, ondersteuning burgers bij vinden van oplossingen in complexe 

situaties 

 Kwantitatief: -/- 23.197.200 uur / € 347.958.000 

 

Casemanagers  

Uit het onderzoek is gebleken dat de complexiteit, en daarmee de regeldruk, extreme vormen aanneemt 

wanneer er iets mis gaat. Burgers komen in situaties terecht die zij zelf niet meer kunnen oplossen en steeds 

verder in de problemen komen. In het voorgaande hoofdstuk is zo een situatie geschetst aan de hand van de 

casus van Tamara Jansen. Om de burgers te ondersteunen bij het stabiliseren van de situatie en het oplossen 

van de problemen kan een casemanager worden ingezet. De casemanager schakelt dan met verschillende 

betrokken instanties vanuit de overheid maar ook daarbuiten om een oplossing te vinden. Hierbij bewaakt hij 

de borging van de rechten van de burger, zoals de beslagvrije voet, zodat de burgers niet onder het 

bestaansminimum raken. Gemeente Den Haag is gestart met de invoering van de financiële regelaar ofwel 

casemanager voor burgers in complexe situaties. De resultaten van deze ontwikkeling zijn nog niet beschikbaar 

vanwege het prille invoeringsstadium. Het is raadzaam om de resultaten van de gemeente Den Haag te volgen.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 Zie o.a. website www.digivaardigdigiveilig.nl  

http://www.digivaardigdigiveilig.nl/
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Aanbeveling 5:  

 Vereenvoudig het stelsel door de invoering van één inkomensloket voor burgers (burgerportaal) 

 

Effect op regeldruk voor burgers:  

 Kwalitatief: vereenvoudiging van het stelsel en de relatie tussen de burger en de overheid, vergroten 

inzicht burger in te betalen en te ontvangen bedragen, verkleinen fraudegevoeligheid  

 Kwantitatief: -/- 81.190.200 uur / € 1.217.853.000 

 

Eén inkomensloket  

Het stelsel van inkomensondersteuning kan elementair worden vereenvoudigd met de invoering van één 

inkomensloket of burgerportaal zoals voorgesteld in het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen. Dit is een 

digitaal loket waarin de burger een overzicht heeft van alle te betalen belastingen en toeslagen waar men 

recht op heeft. Hierbij maakt de overheid zoveel mogeijk gebruik van de reeds aanwezige informatie over het 

inkomen en het vermogen van de burger en kan de burger via het protaal de wijzigingen doorgeven. Er is 

onderlinge verrekening tussen te ontvangen en te betalen bedragen mogelijk. Het is voor de burger dan in een 

oogopslag duidelijk is wat hij zal ontvangen. De uitbetaling aan de burger vindt plaats via een rekening-courant 

relatie tussen de burger en de overheid.  

 

Voor het realiseren van het inkomensloket voor de burgers zijn er nog verschillende randvoorwaarden te 

realiseren. Enkele hiervan zijn in het kader van bovenstaande aanbevelingen beschreven. Een aanvulling 

hierop is bijvoorbeeld harmonistatie van verschillende aanvraag- en vaststellingsprocedures die in de praktijk 

voorkomen.  

 

Tot slot… 

Zoals in de inleiding aangegeven zijn wij ons ervan bewust dat het complexe stelsel zoals wij het nu kennen, 

niet gemakkelijk in een paar stappen vereenvoudigd kan worden. Er zijn veel keuzes te maken en besluiten te 

nemen. Het verdient echter een aanbeveling om op korte termijn een eerste stap te zetten en in 

gezamenlijkheid met alle betrokken verantwoordelijke en uitvoerende instanties een planmatige aanpak op te 

stellen.    
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Bijlage 1 – Volledig overzicht inkomensafhankelijke regelingen  
 

Een volledig overzicht van de inkomensafhankelijke regeling inclusief het verantwoordelijk departement/ 

uitvoeringsinstantie en de verdeling over de verschillende casussen 

Cluster Nr
. 

Inkomensafhankelijke 
regeling 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsinstantie 

Casus 1 Casus 2 Casus 3 

Peter 
Huisman 

Kees & 
Marieke 

Sanne de 
Vries 

1. Belastingkorting 1 Algemene 
heffingskorting 

Ministerie van Financiën 
/ Belastingdienst 

X X X 

2 Gecombineerde 
heffingskorting 

Ministerie van Financiën 
/ Belastingdienst 

 X  

3 Inkomensafhankelijke 
combinatiekorting 

Ministerie van Financiën 
/ Belastingdienst 

 X  

4 Arbeidskorting Ministerie van Financiën 
/ Belastingdienst 

 X  

5 Ouderenkorting Ministerie van Financiën 
/ Belastingdienst 

X   

6 Alleenstaande 
ouderenkorting 

Ministerie van Financiën 
/ Belastingdienst 

X   

7 Alleenstaande 
ouderkorting 

Ministerie van Financiën 
/ Belastingdienst 

  X 

8 Aftrek specifieke 
zorgkosten 

Ministerie van Financiën 
/ Belastingdienst 

X X  

9 Hypotheekrenteaftrek Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en 
Financiën/ 
Belastingdienst 

 X  

10 Ouderentoeslag box 3 Ministerie van Financiën 
/ Belastingdienst 

X   

2. Tegemoetkoming 
op rijksniveau 

11 Tegemoetkoming 
specifieke zorgkosten 

Ministerie van VWS / 
Belastingdienst 

X X  

12 Algemene 
tegemoetkoming 
chronische zieken en 
gehandicapten 

Ministerie van 
Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport / CAK 

x X  

13 Tegemoetkoming ouders 
van thuiswonende 
gehandicapte kinderen 
(TOG) 

Ministerie van Sociale 
Zaken en 
Werkgelegenheid / SVB 

 X  

3. Toeslag op 
rijksniveau 

14 Huurtoeslag Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties / 
Belastingdienst 

X  X 

15 Zorgtoeslag Ministerie van 
Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport / 
Belastingdienst 

X X X 

16 Kindgebonden budget Ministerie van Financiën 
/ Belastingdienst 

 X X 

17 Kinderopvangtoeslag  Ministerie van Sociale 
Zaken en 

  X 
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Werkgelegenheid / 
Belastingdienst 

4. Uitkering 18 Algemene bijstand Ministerie van Sociale 
Zaken en 
Werkgelegenheid / 
Gemeente Den Haag 

  X 

19 Bijzondere bijstand Ministerie van Sociale 
Zaken en 
Werkgelegenheid / 
Gemeente Den Haag 

   

5. Toeslag op 
uitkering 

20 Langdurigheidstoeslag Ministerie van Sociale 
Zaken en 
Werkgelegenheid / 
Gemeente Den Haag 

X  X 

6. Gemeentelijke 
tegemoetkoming 

21 Ooievaarspas Gemeente Den Haag X  X 

22 Vergoeding 
leerlingenvervoer 

Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap / Gemeente 
Den Haag 

 X  

23 Tegemoetkoming 
chronisch zieken en 
gehandicapten 

Ministerie van 
Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport / 
Gemeente Den Haag 

 X  

24 Goedkopere 
ziektekostenverzekering 

Gemeente Den Haag 
X X X 

7. Kwijtschelding 25 Kwijtschelding 
gemeentelijke 
belastingen 

Gemeente Den Haag 
X  X 

26 Kwijtschelding 
waterschapsheffingen 

Hoogheemraadschap 
van Delfland/ Regionale 
Belasting Groep 

X  X 

8. Toekenning 27 Toekenning sociale 
huurwoning 

Ministerie voor Wonen 
en Rijksdienst / 
Uitvoering door 
Woningcorporaties 

X  X 
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Bijlage 2 – Uitwerkingen van de inkomensafhankelijke regelingen  
 

Hieronder zijn de uitwerkingen van de inkomensafhankelijke regelingen opgenomen.  

1. Algemene heffingskorting 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Artikel 8.10 Wet inkomstenbelasting 2001 

Doelgroep Alle belastingplichtigen 

Korte omschrijving De algemene heffingskorting is een gedeeltelijk inkomensafhankelijke 
belastingkorting voor alle belastingplichtigen, die in mindering wordt gebracht op 
de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. 

Uitgebreide 
omschrijving 

De algemene heffingskorting is een heffingskorting waar iedereen die in 
Nederland belastingplichtig is, recht op heeft. De hoogte van het bedrag van de 
algemene heffingskorting is afhankelijk van het inkomen. Wanneer men een 
inkomen heeft wordt de algemene heffingskorting vaak verrekend in de 
loonheffingskorting, waardoor men maandelijks netto meer salaris overhoudt.  
Als men geen inkomen heeft is er in principe geen recht op de algemene 
heffingskorting tenzij men een fiscale partner heeft met een inkomen van 
bepaalde hoogte. 
De volgende voorwaarden zijn hieraan verbonden:  
 Het inkomen van de minstverdienende partner moet voor het hele 

kalenderjaar lager zijn dan 6.500 euro (2014) 
 Het inkomen van de verdienende partner moet voor het hele kalenderjaar 

hoger zijn dan 6.500 euro(2014) 
 Er moet voor de periode van minimaal 6 maanden in het kalenderjaar sprake 

zijn van fiscaal partnerschap.  
Vanaf 1 januari 2014 wordt de maximale heffingskorting van 2.103 euro 
verminderd met 2% van het inkomen uit werk en woning (box 1) in de tweede en 
derde tariefschijf (niet gefixeerd, start begin tweede schijf met begrenzing van de 
jaarlijks geïndexeerde afbouw). Voor 2014 bedraagt de afbouw dus maximaal 2% 
x (56.531 - 19.645) = 737 euro, zodat de algemene heffingskorting minimaal 1.366 
euro bedraagt voor belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet 
hebben bereikt. Uitgezonderd zijn de belastingplichtigen voor wie bijvoorbeeld 
geen premie- of belastingplicht bestaat. 

Proces Met de algemene heffingskorting kan op drie manieren rekening worden 
gehouden. Dit kan via de aangifte inkomstenbelasting na afloop van het 
kalenderjaar, via de maandelijkse voorlopige teruggave en de 
werkgever/uitkeringsinstantie kan bij de uitbetaling van het loon rekening 
houden met de toepassing van de algemene heffingskorting. Bij de voorlopige 
teruggave in het jaar zelf wordt een voorschot aangevraagd op de 
belastingteruggave of op de nog te betalen inkomstenbelasting. De voorlopige 
teruggave baseert zich op geschatte gegevens over het lopende kalenderjaar of 
de door de belastingplichtige verstrekte actuele gegevens. Een voorlopige 
teruggave in het jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald of 
verrekend, normaal gesproken rond de 15e van de maand. In geval er geen 
gebruik wordt gemaakt van de voorlopige aangifte wordt de algemene 
heffingskorting verrekend bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting. Bij een 
eventuele teruggave na afloop van het kalenderjaar zal de teruggave plaatsvinden 
nadat de voorlopige aanslag is vastgesteld door de Belastingdienst.  
Indien de belastingplichtige geen aangifte inkomstenbelasting doet of hoeft te 
doen omdat de ingehouden loonbelasting voor belastingplichtige eindheffing is, 
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vindt er geen verrekening plaats. In geval van eindheffing heeft deze immers al in 
de loonbelasting plaatsgevonden. 

 
 

 

2. Verhoging gecombineerde heffingskorting 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Artikel 8.9 Wet Inkomstenbelasting 2001 

Doelgroep Belastingplichtigen met laag inkomen en een partner 

Korte omschrijving Het totale bedrag aan heffingskortingen (gecombineerde heffingskortingen) kan 
niet hoger zijn dan de verschuldigde inkomstenbelasting en premie 
volksverzekeringen. 
Indien de partner van een belastingplichtige met een laag inkomen per saldo wel 
inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen is verschuldigd, kan een deel 
van de heffingskorting aan de minstverdienende partner worden uitbetaald.  

Uitgebreide 
omschrijving 

Indien het bedrag aan heffingskorting vanwege een te laag inkomen wordt 
beperkt tot beneden 60% (jaar 2014) van het bedrag aan algemene 
heffingskorting vermeerderd met de arbeidskorting, inkomensafhankelijke 
combinatiekorting en ouderschapsverlofkorting waarop de belastingplichtige 
maximaal aanspraak zou kunnen maken, wordt het bedrag aan heffingskorting tot 
dit niveau (60%) verhoogd. Uitbetaling aan de minstverdienende partner vindt 
echter tot geen hoger bedrag plaats dan het saldo van de door de 
meestverdienende partner verschuldigde gecombineerde inkomensheffing 
verminderd met zijn gecombineerde heffingskorting. 

Proces Bij het bepalen van de verschuldigde inkomstenbelasting kan op twee manieren 
rekening worden gehouden met de gecombineerde heffingskorting bij de 
minstverdienende partner. Te weten via de aangifte inkomstenbelasting na 
afloop van het kalenderjaar of via de voorlopige aanslag die leidt tot een 
voorlopige teruggave dan wel bijbetaling lopende het jaar. Bij de voorlopige 
teruggave in het jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen de eventuele teruggave 
uitbetaald of verrekend. De voorlopige teruggave baseert zicht op geschatte 
gegevens over het lopende kalenderjaar of de door de belastingplichtige 
verstrekte actuele gegevens. Een voorlopige teruggave in het jaar zelf wordt in 
maandelijkse termijnen uitbetaald of verrekend, normaal gesproken rond de 15e 
van de maand. In geval er geen gebruik wordt gemaakt van de voorlopige 
aangifte wordt de verhoging van de gecombineerde heffingskorting bij de 
minstverdienende partner verrekend bij de definitieve aanslag 
inkomstenbelasting. het geval dat wordt gekozen voor een teruggave na afloop 
van het kalenderjaar, dan zal de uitbetaling plaatsvinden na de belastingaangifte. 
Het moment van uitbetaling is afhankelijk van het moment waarop de aanslag 
wordt vastgesteld door de Belastingdienst.  

 
3. Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Artikel 8.14a Wet inkomstenbelasting 2001 

Doelgroep Ouders met kinderen jonger dan 12 jaar 

Korte omschrijving De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een belastingkorting voor ouder(s) 
met kinderen tot 12 jaar, die in mindering komt op de verschuldigde 
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inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Zowel de aanspraak op als de 
hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van het 
arbeidsinkomen.  

Uitgebreide 
omschrijving 

Een alleenstaande belastingplichtige of de minstverdienende partner kan 
aanspraak maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting indien het 
arbeidsinkomen ten minste 4.814 euro bedraagt, of recht bestaat op de 
zelfstandigenaftrek. Arbeidsinkomen is het inkomen dat de belastingplichtige in 
een kalenderjaar met tegenwoordige arbeid is genoten als winst, loon of resultaat 
heeft genoten. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt 1.024 euro, 
vermeerderd met 4% van het arbeidsinkomen boven 4.814 euro, totdat het 
maximumbedrag van 2.133 euro is bereikt. 

Proces Bij het bepalen van de verschuldigde inkomstenbelasting kan op twee manieren 
rekening worden gehouden met de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Te 
weten via de aangifte inkomstenbelasting na afloop van het kalenderjaar of via de 
voorlopige aanslag die leidt tot een voorlopige teruggave dan wel bijbetaling 
lopende het jaar. Bij de voorlopige teruggave in het jaar zelf wordt in 
maandelijkse termijnen de eventuele teruggave uitbetaald of verrekend. De 
voorlopige teruggave baseert zicht op geschatte gegevens over het lopende 
kalenderjaar of de door de belastingplichtige verstrekte actuele gegevens. Een 
voorlopige teruggave in het jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald 
of verrekend, normaal gesproken rond de 15e van de maand. In geval er geen 
gebruik wordt gemaakt van de voorlopige aangifte wordt de verhoging van de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting verrekend bij de definitieve aanslag 
inkomstenbelasting. het geval dat wordt gekozen voor een teruggave na afloop 
van het kalenderjaar, dan zal de uitbetaling plaatsvinden na de belastingaangifte. 
Het moment van uitbetaling is afhankelijk van het moment waarop de aanslag 
wordt vastgesteld door de Belastingdienst. 

 

4. Arbeidskorting 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Artikel 8.11 Wet inkomstenbelasting 2001 

Doelgroep Inkomstenbelastingplichtigen met arbeidsinkomen 

Korte omschrijving De arbeidskorting is een belastingkorting die in mindering komt op de 
inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.  
De hoogte van deze korting is afhankelijk van het arbeidsinkomen. Dit is het 
inkomen dat de belastingplichtige in een kalenderjaar met actieve 
werkzaamheden als winst uit onderneming, loon of resultaat uit overige 
werkzaamheden in box 1 heeft genoten. 

Uitgebreide 
omschrijving 

De arbeidskorting bedraagt in 2014 1,807% van het arbeidsinkomen met een 
maximum van € 161. Dit bedrag wordt vermeerderd met 16,115% van het 
arbeidsinkomen boven 8.913 euro, totdat het maximumbedrag van 2.097 euro is 
bereikt. De arbeidskorting wordt afgebouwd met 4% van het arbeidsinkomen 
boven 40.248 euro, maar bedraagt minimaal 367 euro. 

Proces Bij het bepalen van de verschuldigde inkomstenbelasting kan op twee manieren 
rekening worden gehouden met de arbeidskorting. Te weten via de aangifte 
inkomstenbelasting na afloop van het kalenderjaar of via de voorlopige aanslag 
die leidt tot een voorlopige teruggave dan wel bijbetaling lopende het jaar. Bij de 
voorlopige teruggave in het jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen de 
eventuele teruggave uitbetaald of verrekend. De voorlopige teruggave baseert 
zicht op geschatte gegevens over het lopende kalenderjaar of de door de 
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belastingplichtige verstrekte actuele gegevens. Een voorlopige teruggave in het 
jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald of verrekend, normaal 
gesproken rond de 15e van de maand. In geval er geen gebruik wordt gemaakt 
van de voorlopige aangifte wordt de verhoging van arbeidskorting verrekend bij 
de definitieve aanslag inkomstenbelasting. het geval dat wordt gekozen voor een 
teruggave na afloop van het kalenderjaar, dan zal de uitbetaling plaatsvinden na 
de belastingaangifte. Het moment van uitbetaling is afhankelijk van het moment 
waarop de aanslag wordt vastgesteld door de Belastingdienst.  

 

5. Ouderenkorting 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Art. 8.17 Wet inkomstenbelasting 2001  

Doelgroep Alle gerechtigden tot een AOW-uitkering 

Korte omschrijving De ouderenkorting is een belastingkorting voor belastingplichtigen die bij het eind 
van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en die in 
mindering komt op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De 
hoogte van de ouderenkorting is deels afhankelijk van het verzamelinkomen, dat 
wil zeggen het gezamenlijke bedrag van het inkomen in een kalenderjaar uit werk 
en woning (box 1), aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3). 

Uitgebreide 
omschrijving 

De ouderenkorting bedraagt 1.032 euro bij een verzamelinkomen van niet meer 
dan 35.450 euro en 150 euro als het verzamelinkomen hoger is dan 35.450 euro. 

Proces Bij het bepalen van de verschuldigde inkomstenbelasting kan op twee manieren 
rekening worden gehouden met de ouderenkorting. Te weten via de aangifte 
inkomstenbelasting na afloop van het kalenderjaar of via de voorlopige aanslag 
die leidt tot een voorlopige teruggave dan wel bijbetaling lopende het jaar. Bij de 
voorlopige teruggave in het jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen de 
eventuele teruggave uitbetaald of verrekend. De voorlopige teruggave baseert 
zicht op geschatte gegevens over het lopende kalenderjaar of de door de 
belastingplichtige verstrekte actuele gegevens. Een voorlopige teruggave in het 
jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald of verrekend, normaal 
gesproken rond de 15e van de maand. In geval er geen gebruik wordt gemaakt 
van de voorlopige aangifte wordt de verhoging van de ouderenkorting verrekend 
bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting. het geval dat wordt gekozen voor 
een teruggave na afloop van het kalenderjaar, dan zal de uitbetaling plaatsvinden 
na de belastingaangifte. Het moment van uitbetaling is afhankelijk van het 
moment waarop de aanslag wordt vastgesteld door de Belastingdienst. 

 

6. Alleenstaande ouderenkorting 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Artikel 8.18 Wet inkomstenbelasting 2001 

Doelgroep Alle belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt 

Korte omschrijving De ouderenkorting is een belastingkorting voor belastingplichtigen die bij het eind 
van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en die in 
mindering komt op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De 
hoogte van de ouderenkorting is afhankelijk van het verzamelinkomen, dat wil 
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zeggen het gezamenlijke bedrag van het inkomen in een kalenderjaar uit werk en 
woning (box 1), aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3).  

Uitgebreide 
omschrijving 

De alleenstaande ouderenkorting bedraagt 429 euro. 

Proces Bij het bepalen van de verschuldigde inkomstenbelasting kan op twee manieren 
rekening worden gehouden met de alleenstaande ouderenkorting. Te weten via 
de aangifte inkomstenbelasting na afloop van het kalenderjaar of via de 
voorlopige aanslag die leidt tot een voorlopige teruggave dan wel bijbetaling 
lopende het jaar. Bij de voorlopige teruggave in het jaar zelf wordt in 
maandelijkse termijnen de eventuele teruggave uitbetaald of verrekend. De 
voorlopige teruggave baseert zicht op geschatte gegevens over het lopende 
kalenderjaar of de door de belastingplichtige verstrekte actuele gegevens. Een 
voorlopige teruggave in het jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald 
of verrekend, normaal gesproken rond de 15e van de maand. In geval er geen 
gebruik wordt gemaakt van de voorlopige aangifte wordt de verhoging van de 
alleenstaande ouderenkorting verrekend bij de definitieve aanslag 
inkomstenbelasting. het geval dat wordt gekozen voor een teruggave na afloop 
van het kalenderjaar, dan zal de uitbetaling plaatsvinden na de belastingaangifte. 
Het moment van uitbetaling is afhankelijk van het moment waarop de aanslag 
wordt vastgesteld door de Belastingdienst. 

 

7. Alleenstaande ouderkorting 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Artikel 8.15 Wet inkomstenbelasting 2001 

Doelgroep Alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 18 jaar 

Korte omschrijving De alleenstaande ouderkorting is een belastingkorting voor alleenstaande ouders 
met kinderen tot 18 jaar die tot het huishouden van de ouder behoren en die in 
mindering komt op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De 
hoogte van de alleenstaande-ouderkorting is deels afhankelijk van het 
arbeidsinkomen. Op basis van het wetsvoorstel hervorming kindregeling zal deze 
heffingskorting vermoedelijk per 1 januari 2015 vervallen. 

Uitgebreide 
omschrijving 

De alleenstaande ouderkorting bestaat uit een vast bedrag van 947 euro. Indien 
het (jongste) kind nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt wordt dit bedrag 
vermeerderd met 4,3% van het arbeidsinkomen, totdat het maximumbedrag van 
de alleenstaande-ouderkorting van 2.266 euro is bereikt. De definitie van het 
begrip arbeidsinkomen is overigens dezelfde als die bij de arbeidskorting. 

Proces Bij het bepalen van de verschuldigde inkomstenbelasting kan op twee manieren 
rekening worden gehouden met de alleenstaande ouderkorting. Te weten via de 
aangifte inkomstenbelasting na afloop van het kalenderjaar of via de voorlopige 
aanslag die leidt tot een voorlopige teruggave dan wel bijbetaling lopende het 
jaar. Bij de voorlopige teruggave in het jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen 
de eventuele teruggave uitbetaald of verrekend. De voorlopige teruggave baseert 
zicht op geschatte gegevens over het lopende kalenderjaar of de door de 
belastingplichtige verstrekte actuele gegevens. Een voorlopige teruggave in het 
jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald of verrekend, normaal 
gesproken rond de 15e van de maand. In geval er geen gebruik wordt gemaakt 
van de voorlopige aangifte wordt de verhoging van de alleenstaande 
ouderkorting verrekend bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting. het geval 
dat wordt gekozen voor een teruggave na afloop van het kalenderjaar, dan zal de 
uitbetaling plaatsvinden na de belastingaangifte. Het moment van uitbetaling is 
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afhankelijk van het moment waarop de aanslag wordt vastgesteld door de 
Belastingdienst. 

 

8. Aftrek specifieke zorgkosten 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Artikel 6.16 - 6.20 Wet inkomstenbelasting 2001  

Doelgroep De belastingplichtige, zijn partner en kinderen < 27 jaar 

Korte omschrijving De aftrek wegens uitgaven voor specifieke zorgkosten is een aftrekpost in de 
inkomstenbelasting voor bepaalde ziektekosten die op belastingplichtigen 
drukken, voor zover deze kosten uitgaan boven een drempel die afhankelijk is van 
het verzamelinkomen. De aftrekpost vermindert het inkomen in 
achtereenvolgens box 1, box 3 en box 2, maar niet verder dan tot nihil.  

Uitgebreide 
omschrijving 

De aftrekpost kent twee inkomensafhankelijke koppelingen. In de eerste plaats 
worden de werkelijke uitgaven met een forfaitair percentage verhoogd indien het 
verzamelinkomen vóór vermindering met de persoonsgebonden aftrek van de 
belastingplichtige en zijn eventuele partner niet hoger is dan 33.555 euro. De 
hoogte van de drempel waarboven ziektekosten aftrekbaar zijn, is eveneens 
afhankelijk van het verzamelinkomen vóór vermindering met de 
persoonsgebonden aftrek. Voor het jaar 2013 bedraagt de drempel 1,65% van het 
verzamelinkomen tot 39.618 (maar minimaal 125 euro), vermeerderd met 5,75% 
van het gedeelte van het verzamelinkomen dat 39.618 euro te boven gaat. Als de 
belastingplichtige in 2013 het hele jaar een fiscale partner had, worden de 
uitgaven voor specifieke zorgkosten samengevoegd. De drempel voor fiscale 
partners bedraagt 1,65% van het gezamenlijke verzamelinkomen tot 39.618 euro 
(maar minimaal 250 euro), vermeerderd met 5,75% van het gedeelte van het 
gezamenlijke verzamelinkomen dat 39.618 euro te boven gaat.  

Proces De aftrek specifieke zorgkosten is op twee manieren te effectueren. Dit kan via de 
aangifte inkomstenbelasting na afloop van het kalenderjaar of via de 
maandelijkse voorlopige teruggave. Bij de voorlopige teruggave in het jaar zelf 
wordt een voorschot aangevraagd op de belastingteruggave. De voorlopige 
teruggave baseert zicht op geschatte gegevens over het lopende kalenderjaar. 
Een voorlopige teruggave in het jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen 
uitbetaald of verrekend, normaal gesproken rond de 15e van de maand. In het 
geval dat wordt gekozen voor een effectuering via de belastingaangifte, is het 
moment van uitbetaling afhankelijk van het moment waarop de aanslag wordt 
vastgesteld door de Belastingdienst.  

 

9. Hypotheekrenteaftrek 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën/ 
Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Art 3.120 Wet inkomstenbelasting 2001 

Doelgroep Belastingplichtigen met een eigen woning 

Korte omschrijving De rente op de eigenwoningschuld is aftrekbaar van het belastbare inkomen van 
box 1. Hierdoor is de belastingplichtige minder inkomstenbelasting verschuldigd. 
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Uitgebreide 
omschrijving 

De hoogte van de hypotheekrenteaftrek is gekoppeld aan de rente op de 
hypotheek en de hoogte van de hypotheek. De aftrekbare kosten met betrekking 
tot een eigen woning zijn het gezamenlijke bedrag van: 
a. de renten van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld 
b. de kosten van geldleningen die behoren tot de eigenwoningschuld; 
c. de periodieke betalingen op grond van de rechten van erfpacht, opstal en 
beklemming, met betrekking tot de eigen woning. 
Daarnaast is de hoogte van de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van het inkomen 
uit werk en woning (box 1). Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat vanaf 1 
januari 2014 de overheid het maximale aftrektarief in de 4e schijf (nu 52%) 
stapsgewijs heeft verlaagd naar 38%. Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar. 

Proces De hypotheekrenteaftrek is op twee manieren te effectueren. Dit kan via de 
aangifte inkomstenbelasting na afloop van het kalenderjaar of via de 
maandelijkse voorlopige teruggave. Bij de voorlopige teruggave in het jaar zelf 
wordt een voorschot aangevraagd op de belastingteruggave. De voorlopige 
teruggave baseert zicht op geschatte gegevens over het lopende kalenderjaar. 
Een voorlopige teruggave in het jaar zelf wordt in maandelijkse termijnen 
uitbetaald of verrekend, normaal gesproken rond de 15e van de maand. In het 
geval dat wordt gekozen voor een effectuering via de belastingaangifte, is het 
moment van uitbetaling afhankelijk van het moment waarop de aanslag wordt 
vastgesteld door de Belastingdienst.  

 

10. Ouderentoeslag box 3 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Financiën / Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Artikel 5.6 Wet inkomstenbelasting 2001 

Doelgroep Alle gerechtigden tot een AOW-uitkering met een laag inkomen 

Korte omschrijving De ouderentoeslag in box 3 is een verhoogde vrijstelling voor AOW-gerechtigden 
met vermogen in box 3 met een laag inkomen. 

Uitgebreide 
omschrijving 

Een AOW gerechtigde met vermogen in box 3 krijgt een verhoging van heffingsvrij 
vermogen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
 De AOW-leeftijd is bereikt op 31 december van het jaar van aangifte of bij 

het einde van de belastingplicht 
 Grondslag sparen en beleggen vóór toepassing van deze verhoging is niet 

hoger dan 279.708 euro. 
 Als men het hele jaar een fiscale partner heeft, dan mag het gezamenlijke 

'grondslag sparen en beleggen' niet hoger zijn dan 559.416 euro. 
 Inkomen uit werk en woning (box 1) vóór aftrek van de persoonsgebonden 

aftrekposten was niet meer dan 19.896 euro. 
 

Proces De ouderentoeslag in box 3 kan worden geëffectueerd via de aangifte 
inkomstenbelasting. Als gevolg van de ouderentoeslag komt men minder snel toe 
aan het betalen van belasting in box 3, of is de te betalen belasting in box 3 lager. 
Als de belastingplichtige een voorlopige aanslag krijgt waarin het inkomen in box 
3 wordt meegenomen, kan de ouderentoeslag al in die voorlopige aanslag 
worden geëffectueerd. 
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11. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van VWS / Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten 

Doelgroep Belastingplichtigen met specifieke zorgkosten 

Korte omschrijving De TSZ-regeling biedt financiële compensatie indien belastingplichtigen de aftrek 
wegens uitgaven voor specifieke zorgkosten (deels) niet kunnen verzilveren 
omdat zij te weinig inkomstenbelasting betalen. 

Uitgebreide 
omschrijving 

De tegemoetkoming op basis van TSZ-regeling wordt uitgekeerd door de 
Belastingdienst en bestaat uit het bedrag aan heffingskortingen dat een 
belastingplichtige niet heeft kunnen gebruiken als gevolg van de aftrek wegens 
specifieke ziektekosten. Het gecombineerde bedrag aan heffingskorting kan 
namelijk niet meer bedragen dan de verschuldigde inkomstenbelasting en premie 
volksverzekeringen. 

Proces Wordt automatisch toegekend door de Belastingdienst wanneer er sprake is van 
aftrek van specifieke zorgkosten.  

 

12. Algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - CAK 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 

Doelgroep In Nederland verzekerden met een bepaald zorggebruik en een laag inkomen 
(zoals bepaald in paragraaf 2.1 Wtcg). 

Korte omschrijving Afhankelijk van het inkomen, het zorggebruik en de leeftijd is het mogelijk om 
een financiële tegemoetkoming te ontvangen. De Wtcg wordt vanaf 2014 in fases 
afgeschaft. In de plaats hiervan gaan gemeenten ondersteuning bieden via de 
Wet maatschappelijke ondersteuning of via een tegemoetkoming. 

Uitgebreide 
omschrijving 

Er bestaat geen recht op de tegemoetkoming (bedoeld in artikel 2, eerste lid) 
indien het toetsingsinkomen in het tweede jaar voorafgaande aan het 
berekeningsjaar hoger was dan € 24.570 of indien het een belanghebbende met 
een partner betreft, hoger was dan € 35.100. De Wtcg is vanaf 2012 
inkomensafhankelijk geworden. Naast de inkomenstoets wordt gekeken naar het 
soort zorggebruik. Vervolgens is de tegemoetkoming laag of hoog en afhankelijk 
van de leeftijd (jonger of ouder dan 65 jaar).  

Proces Het CAK zal nagaan of een burger recht heeft op de tegemoetkoming. De 
tegemoetkoming wordt achteraf betaald. Indien de Wtcg niet automatisch wordt 
toegekend aan een burger, dan kan de burger een online test uitvoeren en staat 
de mogelijkheid open om zelf de tegemoetkoming uit te vragen. 

 

13. Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) - extra tegemoetkoming (TOG 
plus) 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SVB 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen 
(extra tegemoetkoming: artikel 5a) 
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Doelgroep Woonachtigen of werkenden in Nederland met een ernstig ziek of gehandicapt 
kind (3 tot 18 jaar) 

Korte omschrijving Een bijdrage voor de extra zorg van een ernstig ziek of gehandicapt kind die 
blijkens een geldig indicatiebesluit/ medisch besluit 10 of meer uren per zorg 
heeft aangewezen gekregen.  

Uitgebreide 
omschrijving 

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 215,80 per kwartaal (niet 
inkomensafhankelijk). Er is een recht op een extra tegemoetkoming (van € 1.460, 
voor 2013) bij een zeer laag inkomen van één van beide partners (een 
alleenverdienershuishouden). Er dient te worden voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
 ontvangen van TOG over het kalenderjaar; 
 een fiscale partner heeft over het kalenderjaar; 
 het inkomen (belastbare winst, loon, resultaat) niet hoger is dan € 4.814 per 

jaar. 

Proces De tegemoetkoming TOG gaat altijd in op de eerste dag van een kwartaal: op 1 
januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Voldoet de aanvrager op één van deze datums 
aan de voorwaarden, dan krijgt de aanvrager vanaf die datum de TOG toegekend. 
Wanneer men na één van deze datums aan de voorwaarden voldoet, dan wordt 
de TOG een kwartaal later uitgekeerd. Wanneer een TOG-gerechtigde 
alleenverdiener is, kan hij aan het eind van een jaar een aanvraag indienen bij de 
SVB voor de extra tegemoetkoming.  
Voor de AWBZ-indicatie wordt niet gekeken naar de eerste dag van een kwartaal. 
De indicatie moet in het kwartaal geldig zijn en door SVB zijn ontvangen. De 
aanvrager kan vanaf dat kwartaal een TOG krijgen.  

 

14. Huurtoeslag 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Wet op de huurtoeslag 

Doelgroep Huurders (Nederlandse nationaliteit of bezit verblijfsvergunning >18 jaar) van een 
zelfstandige woonruimte met een laag inkomen en vermogen 

Korte omschrijving Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van het huren van een woning. 

Uitgebreide 
omschrijving 

Het recht op en de hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de draagkracht, 
waaronder begrepen het vermogen van de huurder, diens partner en de 
medebewoners conform de werkwijze bij de andere elementen. Voor het 
vaststellen van een recht op huurtoeslag worden eisen gesteld aan huurder (en 
diens partner en de medebewoners) de woning (artikel 11 en 13 Wet op de 
huurtoeslag) en de financiële positie van een huishouden (norminkomen, artikel 
14 Wet op de huurtoeslag). De berekening van de huurtoeslag is daarbij 
afhankelijk van de rekenhuur boven de vastgestelde basishuur, de 
kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens (artikel 21 Wet op de huurtoeslag). 

Proces Een huurtoeslag kan worden aangevraagd via Mijn toeslagen op de website van 
de Belastingdienst. Hiervoor is een DigiD en een Burgerservicenummer nodig.  
Na het indienen van de aanvraag wordt via dezelfde website aan de aanvrager na 
24 uur de hoogte van de toeslag bekend gemaakt. Als de aanvraag daadwerkelijk 
is verwerkt, dan ontvangt de aanvrager een beschikking. Er wordt hulp verstrekt 
bij het aanvragen van de huurtoeslag via de balie van een belastingkantoor, 
belastingtelefoon of de toeslagenservicepunt. De huurtoeslag wordt maandelijks 
op de 20e uitbetaald.  
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15. Zorgtoeslag 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport/ Belastingdienst 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Wet op de zorgtoeslag 

Doelgroep Iedereen (Nederlandse nationaliteit of bezit verblijfsvergunning en >18 jaar) die 
zorgpremie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering en een laag inkomen 
en vermogen heeft. 

Korte omschrijving Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor een zorgverzekering. 

Uitgebreide 
omschrijving 

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van de draagkracht op basis van het 
inkomen en het vermogen. De hoogte van het inkomen mag voor 2014 niet hoger 
zijn dan € 28.482,00 per jaar. In het geval van een toeslagpartner mag het 
inkomen niet hoger zijn dan € 37.145,00 per jaar. Daarnaast mag het eigen 
vermogen niet hoger zijn € 81.360,00 + het vastgestelde heffingsvrije vermogen 
per huishouden op 1 januari 2014. 
Indien de normpremie (de aan de hand van het drempelinkomen en het 
toetsingsinkomen van de verzekerde berekende premie voor een zorgverzekering 
in het berekeningsjaar) voor een verzekerde in het berekeningsjaar minder 
bedraagt dan de standaardpremie (gebaseerd op gemiddelde premie inclusief 
collectieve contracten) in dat jaar, heeft de verzekerde aanspraak op een 
zorgtoeslag ter grootte van dat verschil. Voor een verzekerde met een partner 
wordt daarbij tweemaal de standaardpremie in aanmerking genomen. In dat 
geval worden de verzekerde en zijn partner voor de toepassing van deze wet 
geacht gezamenlijk één aanspraak te hebben.  

Proces Een zorgtoeslag kan worden aangevraagd via Mijn toeslagen op de website van 
de Belastingdienst. Hiervoor is een DigiD en een Burgerservicenummer nodig.  
Na het indienen van de aanvraag wordt via dezelfde website aan de aanvrager na 
24 uur de hoogte van de toeslag bekend gemaakt. Als de aanvraag daadwerkelijk 
is verwerkt, dan ontvangt de aanvrager een beschikking. Er wordt hulp verstrekt 
bij het aanvragen van de huurtoeslag via de balie van een belastingkantoor, 
belastingtelefoon of de toeslagenservicepunt. De huurtoeslag wordt maandelijks 
op de 20e uitbetaald.  

 

16. Kindgebonden budget 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Wet op het kindgebonden budget 

Doelgroep Ouder(s) met kinderen jongeren dan 18 jaar voor wie kinderbijslag wordt 
ontvangen en een laag inkomen en vermogen van toepassing is. 

Korte omschrijving Een kindgebonden budget is een financiële (inkomensafhankelijke) bijdrage van 
het Rijk in de kosten voor kinderen 

Uitgebreide 
omschrijving 

Het kindgebonden budget bedraagt voor een berekeningsjaar: 
 indien de ouder aanspraak heeft voor één kind : € 1017,–; 
 indien de ouder aanspraak heeft voor twee kinderen: € 1553,– (per 1 januari 

2013); 
 indien de ouder aanspraak heeft voor drie kinderen: € 1736,– (per 1 januari 

2013); 
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 indien de ouder aanspraak heeft voor meer dan drie kinderen: € 1736,– (per 
1 januari 2013: € 1736,–) , verhoogd met zoveel maal € 106,– als het aantal 
kinderen meer bedraagt dan drie. 

Een ouder heeft aanspraak op een verhoging van het kindgebonden budget in 
een berekeningsjaar voor een kind met ingang van de kalendermaand na de 
maand waarin dat kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Voor een kind dat 12 
jaar of ouder is, maar jonger is dan 16 jaar bedraagt de verhoging van het 
kindgebonden budget € 231 (1 januari 2013). Voor een kind dat 16 of 17 jaar is, 
bedraagt de verhoging van het kindgebonden budget met ingang van de 
kalendermaand na de maand waarin het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt 
€ 296 (1 januari 2013). Bij een gezamenlijk toetsingsinkomen van de ouder en zijn 
partner van meer dan € 26.147,– wordt de som van de bedragen waarop recht 
bestaat op grond van het tweede, vierde en vijfde lid verminderd met 7,6% van 
het verschil tussen het gezamenlijke toetsingsinkomen en € 26.147. Daarnaast 
bestaat er geen recht op kindgebonden budget indien het eigen vermogen meer 
bedraagt dan € 81.360+ het vastgestelde heffingsvrije vermogen. 

Proces Een kindgebonden budget kan worden aangevraagd via Mijn toeslagen op de 
website van de Belastingdienst. Hiervoor is een DigiD en een 
Burgerservicenummer nodig. Na het indienen van de aanvraag wordt via dezelfde 
website aan de aanvrager na 24 uur de hoogte van de toeslag bekend gemaakt. 
Als de aanvraag daadwerkelijk is verwerkt, dan ontvangt de aanvrager een 
beschikking. Er wordt hulp verstrekt bij het aanvragen van het kindgebonden 
budget via de balie van een belastingkantoor, belastingtelefoon of de 
toeslagenservicepunt. Hierbij kan worden opgemerkt dat in de meeste gevallen 
geen kindgebonden budget aangevraagd hoeft te worden.  De Belastingdienst 
stuurt automatisch een bericht uit als er sprake is van een recht op deze regeling. 
 Het kindgebonden budget wordt maandelijkse op de 20e uitbetaald.  

 

17. Algemene bijstand 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Gemeente Den Haag - Sociale Zaken 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Wet Werk en Bijstand 

Doelgroep Iedere in Nederland woonachtige Nederlander die in zodanige omstandigheden 
verkeert of dreigt raken dat hij (meegerekend een echtgenoot) niet over de 
middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien 

Korte omschrijving De bijstand is ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het 
bestaan. Het recht op een bijstandsuitkering is gekoppeld aan het inkomen en 
eigen vermogen. 

Uitgebreide 
omschrijving 

Er is een recht op algemene bijstand indien het in aanmerking te nemen inkomen 
lager is dan de bijstandsnorm en er geen in aanmerking te nemen vermogen (in 
begrepen spaargeld, vermogen in eigen woning) is. De hoogte van de algemene 
bijstand is het verschil tussen het inkomen en de bijstandsnorm. Daarnaast zijn de 
normen per kalendermaand vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie, 
zoals leeftijd en leefsituatie. 

Proces Het is mogelijk om algemene bijstand aan te vragen via de website www.werk.nl. 
De aanvrager heeft hiervoor een DigiD nodig. Voor hulp bij het aanvragen van de 
uitkering kan men terecht bij de Sociale Zaken internethoek van de gemeente 
Den Haag. Daarbij is het van belang dat de aanvrager de algemene 
bijstandsuitkering aanvraagt met zijn of haar partner. Na indiening van de 
bijstandsaanvraag zal de gemeente Den Haag binnen 8 weken een beslissing 
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nemen over de aanvraag. Hierbij geldt een zoekperiode van 28 dagen, waarin de 
burger zich zal moeten inspannen voor werk of een opleiding. 

 

19. Bijzondere bijstand 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Gemeente Den Haag - Sociale Zaken 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Art 35 Wet Werk en Bijstand - Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Den 
Haag 2011 

Doelgroep Belanghebbenden woonachtig in de gemeente Den Haag (> 21 jaar en < 
pensioengerechtigde leeftijd) met een laag inkomen en met extra of hoge 
onvoorziene en noodzakelijke kosten 

Korte omschrijving Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge noodzakelijke kosten van 
het bestaan.  
Gemeenten verlenen de individuele bijzondere bijstand aan personen bij wie - 
gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval - op individueel niveau is 
vastgesteld dat de bepaalde kosten waarvoor een beroep op de bijzondere 
bijstand wordt gedaan, ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn, dat ze daadwerkelijk 
gemaakt zijn én dat de betreffende persoon de kosten niet zelf kan dragen. 
Gemeenten kunnen hiervoor nadere beleidsregels vaststellen.  
 
Bij de gemeente Den Haag zijn deze vastgelegd in de Beleidsregels bijzondere 
bijstand gemeente Den Haag 2011. De gemeente Den Haag biedt deze regeling 
aan als minimavoorziening in het geval dat:  
 de kosten aantoonbaar onvoorzien en noodzakelijk zijn;  
 de kosten door bijzondere of dringende omstandigheden moeten worden 

gemaakt; 
 de kosten niet kunnen worden uitgesteld;  
 de kosten op geen andere manier kunnen worden vergoed; 
 sprake is van onvoldoende inkomen of eigen vermogen om de kosten te 

betalen. 
In het wetsvoorstel Maatregelen WWB, dat thans in behandeling is bij de Tweede 
Kamer, zijn een aantal wetswijzigingen op het punt van de categoriale bijzondere 
bijstand opgenomen. 

Uitgebreide 
omschrijving 

Het college (in dit geval gemeente Den Haag) bepaalt het begin en de duur van de 
periode waarover het vermogen en het inkomen in aanmerking wordt genomen. 
De indicatie voor verstrekking van bijzondere bijstand wordt bij de gemeente Den 
Haag bepaald op grond van de draagkrachtberekening indien het inkomen hoger 
is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. 
Tussen de 110 en de 120% geldt er een draagkracht van € 25,-per maand en 
tussen de 120 en de 130% is er sprake van een draagkracht van € 50,- per maand. 
Elke euro boven de 130% wordt eveneens gezien als draagkracht in het inkomen. 
Bij bepaling van het inkomen wordt ook rekening gehouden met betaalde 
alimentatie en de netto kosten kinderopvang. 
Bij het vermogen wordt er rekening gehouden met een bedrag van één maand 
uitkering. Ook wordt er rekening gehouden met uitbetaling van 
doelverstrekkingen (zoals kinderbijslag, toeslagen etc.). Dit wordt niet gezien als 
vermogen bij bepaling van het aanwezige vermogen op bankrekeningen. 

Proces De aanvrager vraagt een aanvraagformulier aan via de Klantenservice SZW of de 
Advies- en informatiebalie op een van de stadsdeelkantoren. Men ontvangt het 
aanvraagformulier voor bijzondere bijstand alleen als de situatie past bij de 
voorwaarden conform de beleidsregels. Binnen 8 weken na de aanvraag ontvangt 
de aanvrager een brief met de uitslag. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, 
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ontvangt de aanvrager het bedrag op de rekening. De aanvrager ontvangt de 
vergoeding als gift of als renteloze lening.  

 

20. Langdurigheidstoeslag 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Gemeente Den Haag - Sociale Zaken 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Art 36 Wet Werk en Bijstand - Verordening langdurigheidstoeslag Den Haag 2013 

Doelgroep Belanghebbenden woonachtig in de gemeente Den Haag (> 21 jaar) met een 
langdurig laag inkomen en vermogen zonder uitzicht op inkomensverbetering. 

Korte omschrijving Gemeenten verlenen de langdurigheidstoeslag aan personen die langdurig van 
een laag inkomen moeten rondkomen en geen uitzicht op verbetering van hun 
inkomen hebben.  
  
In het wetsvoorstel Maatregelen WWB, dat thans in behandeling is bij de Tweede 
Kamer, zijn een aantal wetswijzigingen op het punt van de langdurigheidstoeslag 
opgenomen. 

Uitgebreide 
omschrijving 

Gemeenten leggen in een verordening vast wat zij verstaan onder de begrippen 
“langdurig” en een “laag inkomen”. Het lage inkomen is wettelijk gemaximeerd 
op 110 % sociaal minimum. In de gemeente Den Haag is nader vastgelegd in de 
verordening Langdurigheidstoeslag Den Haag 2013. Er is een recht op een 
langdurigheidstoeslag indien het inkomen niet hoger is dan 110% van de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm gedurende 36 maanden (referteperiode). Tevens 
geldt er een vermogensgrens conform de inkomenstabel 1 januari 2014.  
Daarnaast is de toekenning en de hoogte van de toeslag afhankelijk van de 
persoonlijke situatie. 
Alleenstaande: 40% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm 
Alleenstaande ouder: 40% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm  
Gehuwden: 43,5% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm  

Proces De aanvrager kan met DigiD zijn aanvraag digitaal indienen. Voor hulp bij het 
aanvragen van de uitkering kan men terecht bij de Sociale Zaken internethoek van 
de gemeente Den Haag. Na indiening van de bijstandsaanvraag zal de gemeente 
Den Haag binnen 8 weken een beslissing nemen over de aanvraag. Bij een positief 
besluit ontvangt de aanvrager het bedrag binnen 2 weken op de bankrekening. 

 

21. Ooievaarspas 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Gemeente Den Haag - Sociale Zaken 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Beleidsregels minimavoorzieningen Den Haag 2012 

Doelgroep Belanghebbenden woonachtig in de gemeente Den Haag met een laag inkomen 

Korte omschrijving Met de Ooievaarspas wordt korting verkregen voor sport, cursussen, 
bibliotheken, kunst en cultuur, theater/ uitgaan, recreatie en activiteiten voor 
jongeren en activiteiten voor ouderen. 

Uitgebreide 
omschrijving 

Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm én de thuiswonende kinderen. Daarnaast is het van belang dat het 
eigen vermogen (waarde bezittingen verminderd met de schulden) niet hoger is 
dan de bedragen zoals opgenomen in de inkomstentabel januari 2014. 
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Proces De aanvrager kan een aanvraagformulier downloaden via de gemeentelijke 
website of aanvragen via de Klantenservice SZW of de Advies- en informatiebalie 
op een van de stadsdeelkantoren. Binnen 8 weken na de aanvraag krijgt de 
aanvrager een brief waarin staat of de Ooievaarspas is toegekend of afgewezen. 
Is de aanvraag goedgekeurd en heeft men als een Ooievaarspas, dan wordt de 
Ooievaarspas binnen 4 weken verlengd. Indien men nog geen Ooievaarspas heeft, 
dan ontvangt men binnen 4 weken een pasfotoformulier dat de aanvrager samen 
met een kopie van het identiteitsbewijs en een pasfoto terug moet sturen in de 
bijgevoegde antwoordenvelop. 

 

22. Vergoeding leerlingenvervoer 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Gemeente Den Haag - Sociale Zaken 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het 
voortgezet onderwijs / Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2013 

Doelgroep Rechthebbenden woonachtig in de gemeente Den Haag met een kind 

Korte omschrijving De gemeente kan besluiten om de vervoerkosten te bekostigen van de in de 
gemeente verblijvende leerlingen op de basisschool, op een school voor speciaal 
onderwijs of op het (speciaal) voorgezet onderwijs. Bekostiging van de 
vervoerskosten wordt toegekend over de afstand tussen de woning dan wel de 
opstapplaats en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, tenzij 
vervoer naar een verder weg gelegen school voor de gemeente minder kosten 
met zich mee zou brengen en de ouders met het vervoer naar die school 
schriftelijk instemmen.  

Uitgebreide 
omschrijving 

Een eigen bijdrage is van toepassing naar financiële draagkracht. De hoogte van 
de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders (artikel 21, 
onderdeel e Algemene wet inzake rijksbelastingen) 
Inkomen in euro: eigen bijdrage in euro 
0-32.500: nihil 
32.500-39.000: 130 
39.000-45.000: 545 
45.000-51.000: 1.015 
51.000-58.000: 1.485 
58.000-64.000: 1.955 
64.000 en verder: voor elkaar 5.000 extra 480 

Proces De aanvraag wordt gedaan via een formulier dat te downloaden is op de website 
van de gemeente. Dit formulier wordt ingeleverd bij de school waar de leerling op 
zit. De school vult het formulier aan en zorgt voor inlevering bij de gemeente. De 
gemeente reageert binnen 6 tot 8 weken op de aanvraag.  
 
Bij de gemeente wordt uitgevraagd op welke wijze de vergoeding wordt 
uitgekeerd en op welke wijze de eigen bijdrage wordt geïnd.  

 

23. Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Gemeente Den Haag - Sociale Zaken 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Artikel 7 Beleidsregels minimavoorzieningen Den Haag 2012 

Doelgroep Inwoners van Den Haag met een laag inkomen die langdurig of chronisch ziek zijn 
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Korte omschrijving Inwoners van Den Haag met een laag inkomen en een WMO-indicatie of AWBZ-
indicatie van het CIZ kunnen een tegemoetkoming voor de kosten ontvangen.  

Uitgebreide 
omschrijving 

Het gezinsinkomen dient lager te zijn dan 110% van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm. De tegemoetkoming bedraagt € 125,00 per jaar. 

Proces De aanvrager kan een aanvraagformulier downloaden via de gemeentelijke 
website of aanvragen via de Klantenservice SZW of de Advies- en informatiebalie 
op een van de stadsdeelkantoren. Binnen 8 weken na de aanvraag ontvangt de 
aanvrager een brief met de uitslag. Bij een positief besluit ontvangt men het 
bedrag binnen 2 weken op de bankrekening. 

 

24. Goedkopere ziektekostenverzekering 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Gemeente Den Haag 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Hoofdstuk 8 Beleidsregels minimavoorzieningen Den Haag 2012 

Doelgroep Inwoners van Den Haag met een laag inkomen 

Korte omschrijving De gemeente Den Haag biedt aan inwoners met een laag inkomen een 
goedkopere ziektekostenverzekering via IZA Cura of Azivo. Een aantal voordelen 
hiervan zijn onder andere geen eigen risico, een lagere premie omdat de 
gemeente een deel van de premie betaalt en veel vergoedingen van eigen 
bijdragen.  

Uitgebreide 
omschrijving 

Voor het bepalen van een recht op een goedkopere zorgverzekering en een 
voorziening wordt gekeken naar het inkomen. Bij een inkomen van 110% van de 
bijstandsnorm of lager betaalt de gemeente € 17,00 van de premie. Bij een 
inkomen tussen de 110% en 130% van de bijstandsnorm betaalt de gemeente € 
5,00 van de maandelijkse premie.  

Proces De aanvrager dient voor 20 december een aanvraag in via een formulier. Het 
formulier is beschikbaar via het op te vragen informatiepakket. 

 

25. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Gemeente Den Haag - Belastingzaken 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008 (Gemeente 's-
Gravenhage) 

Doelgroep Belanghebbenden woonachtig in de gemeente Den Haag met een inkomen op 
bijstandsniveau en zonder vermogen of bezittingen van een bepaalde waarde 

Korte omschrijving De kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen geldt voor de 
afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (bedrag voor de eerste 
hond).  

Uitgebreide 
omschrijving 

Toekenning van de kwijtschelding is afhankelijk van de betalingscapaciteit 
(besteedbare ruimte). Deze betalingscapaciteit wordt berekend door het inkomen 
te verminderen met het norminkomen (100% van de grondslag WWB). Er vindt 
een correctie plaats voor de eigen uitgaven aan huur en voor nominale 
ziektekostenpremies. Vanaf 2012 kunnen gemeenten bij de berekening van de 
kwijtschelding ook rekening houden met de kosten van kinderopvang. De 
gemeente Den Haag maakt van deze mogelijkheid gebruik. Dit betekent dat 
huishoudens met een inkomen op WWB-niveau in principe geen gemeentelijke 
heffingen hoeven te betalen, tenzij sprake is van vermogen. Het vermogen wordt 
bepaald aan de hand van de hoogte van vermogen of bezittingen van een 
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bepaalde waarde (inboedel, spaargeld en effecten, eigen woning en overige 
bezittingen). Van de betalingscapaciteit dient 80 procent te worden aangewend 
voor de betaling van de gemeentelijke heffingen. 

Proces Benodigde documenten bij aanvraag:  
 kopieën van de laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie van burger en 

zijn/haar partner (geen jaaropgave) 
 kopie van het besluit over de voorlopige teruggaaf van heffingskorting (voor- 

en achterzijde)  
 kopie van de laatste specificatie van de huur  
 kopie betalingsbewijs van huur die betaald is aan een particuliere huisbaas  
 kopie van besluit waarin staat hoeveel huurtoeslag wordt ontvangen  
 jaargegevens over hypotheekrente en/of erfpachtcanon  
 de laatste dagafschriften van bank- of girorekeningen en spaarrekeningen 

waarop het saldo te zien is  
 kopie van polis basisverzekering en eventuele aanvullende zorgverzekering  
 kopie van het besluit waarin staat hoeveel zorgtoeslag burger en zijn/haar 

partner krijgen  
 kopie van ’het bericht studiefinanciering' (brief van de Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO)) waarop de (fictieve) ouderlijke bijdrage (beide pagina's) 
staat vermeld en de verklaring van inschrijving bij een onderwijsinstelling 
voor het lopend studiejaar  

 het Burgerservicenummer (BSN) en het BSN van de burger en zijn/haar 
partner  

 kopie van het besluit voorlopige teruggaaf voor de hypotheekrente (voor- en 
achterzijde)  

 kopie van bewijs van alimentatie die gekregen of betaald is 
 eventuele tegemoetkoming ziektekostenpremies  
 eventuele schuld bij de Rijksbelastingdienst en het bedrag dat elke maand 

wordt afgelost.  
 
De kwijtschelding kan via een formulier aangevraagd worden per post en digitaal. 
Een aanvrager kan gebruik maken van de verkorte aanvraagprocedure als men 
een jaar eerder kwijtschelding heeft gekregen én een uitkering heeft van het 
UWV, de DSZW (Sociale dienst) of de SVB. Het is ook mogelijk dat de aanvrager 
geautomatiseerde kwijtschelding heeft gekregen. Dit is aangegeven op de aanslag 
en is er geen actie van de aanvrager vereist.  

 

26. Kwijtschelding waterschapsheffingen 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Hoogheemraadschap van Delfland (uitvoering door Regionale Belasting Groep) 

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Kwijtscheldingsregeling Delfland 2013 

Doelgroep Huishoudens in het gebied onder verantwoordelijkheid van de 
hoogheemraadschap  

Korte omschrijving Kwijtschelding van de waterschapsheffing en zuiveringsheffing bij een inkomen 
op bijstandsniveau of lager 

Uitgebreide 
omschrijving 

Bij een inkomen op 100% bijstandsniveau of lager, kan sprake zijn van 
kwijtschelding. De Regionale Belasting Groep berekent daarvoor het besteedbaar 
inkomen (inkomen min de vaste lasten). 
De Regionale Belasting Groep wijst het kwijtscheldingsverzoek af als een van 
onderstaande situaties op de aanvrager van toepassing is. 
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 Men bezit een auto waarvan de waarde meer bedraagt dan € 2269,00 en die 
niet onmisbaar en is niet in het jaar waarvoor de aanvraag geldt is 
aangeschaft; 

 Men heeft een motor die niet onmisbaar is voor het werk; 
 Men heeft een eigen woning;  
 Men heeft een eigen bedrijf; 
 De aanslag is langer dan 3 maanden geleden betaald.; 
 De saldo op de bank- giro- en spaarrekeningen is hoger dan 1 maand huur + 1 

maand ziektekostenverzekering + het normbedrag.  

Proces Kwijtschelding kan worden aangevraagd via de website van de Regionale 
Belasting Groep. Hiervoor is een DigID nodig. Hiernaast kan de kwijtschelding via 
een reactieformulier bij de aanslag worden aangevraagd.  
 
De vordering wordt tijdens de aanvraag stopgezet. Dit betekent dat de aanvrager 
niet eerst de aanslag hoeft te betalen.  
 
De volgende bewijsstukken dienen met de aanvraag te worden meegestuurd:  
 bankafschrift met het saldo van de afgelopen drie maanden; 
 inkomstenspecificaties van één maand van u (en uw partner) 
 (Voor studenten het laatste overzicht van de DUO-IBGroep en eventuele 

bijverdiensten;  voor buitenlandse studenten een eventuele studiebeurs) 
 voorlopige aanslag teruggaaf belastingen; 
 huurspecificatie; 
 beschikking huurtoeslag; 
 te betalen zorgpremies; 
 beschikking zorgtoeslag; 
 betalingen aan de belastingdienst; 
 bewijs van onmisbaarheid van de auto en het kentekenbewijs deel I en II; 
 Bankafschrift betaalde kinderopvang en bewijs toeslag kinderopvang van het 

Rijk; 
 
De bewijsstukken die dienen te worden meegestuurd kunnen verschillen per 
gemeente. De juiste lijst met aan te leveren bewijsstukken kan via de website 
worden opgevraagd, hiervoor dient de postcode en de huisnummer van de 
burger te worden ingevuld.  
 
 

 

27. Recht op een sociale huurwoning 
 

Verantwoordelijk 
departement/ 
uitvoeringsorganisatie 

Ministerie voor Wonen en Rijksdienst / Uitvoering door Woningcorporaties  

Betrokken wet- en 
regelgeving 

Besluit beheer sociale huursector 

Doelgroep Personen of gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning  

Korte omschrijving Recht op het huren van een goedkope huurwoning 

Uitgebreide 
omschrijving 

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning geldt een aantal regels: 
 Het inkomen van de aanvrager mag niet te hoog zijn. Woningcorporaties 

moeten 90% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan 
huishoudens met een inkomen tot 34.678 euro (prijspeil 2014). 10% mag 
naar de hogere inkomens. 
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 Men moet zich inschrijven bij een organisatie die in de gemeente van de 
aanvrager verantwoordelijk is voor de verdeling van de sociale 
huurwoningen. 

 De woningcorporatie bij wie men een huis wilt huren, kan ook eisen stellen. 
Bijvoorbeeld aan de hoogte van het inkomen of de gezinsgrootte. 

Proces Woonnet-Haaglanden.nl is een samenwerkingsverband van 15 woningcorporaties 
in de regio Haaglanden. Wonnet-Haaglanden.nl beheert een website waar 
woningzoekende zich in kunnen schrijven en op woningen kunnen reageren via 
Mijn Woonnet.  
Woonnet-Haaglanden.nl helpt woningzoekenden met de volgende zaken: 
 Het nakijken van (mogelijk dubbele) betalingen; 
 Het oplossen van problemen met inloggen; 
 Het beantwoorden van vragen over inschrijfduur; 
 Het beantwoorden van vragen over de werking van het 

woonruimteverdelingssysteem. 
Voor de volgende zaken moet de woningzoekende contact opnemen met de 
gemeente of de woningcorporatie: 

 Het splitsen van de inschrijving of het verwijderen van een mede-aanvrager.  
 Het reageren op een woningaanbieding of vragen over een 

woningaanbieding.  
 Het aanvragen van een voorrangsverklaring, deze moet u bij de corporatie of 

de gemeente aanvragen.  
 Het aannemen van klachten over de woonruimteverdeling.  
 
Mijn Woonnet biedt de woningzoekenden de mogelijkheid om te reageren op de 
woningen en aanbiedingen te ontvangen en daarop te reageren (accepteren of 
weigeren).  
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Bijlage 3 – Uitwerking regeldruk7 per categorie regelingen  
 

Belastingkortingen 

 

Ervaren regeldrukaspect Regeldruk Toelichting 

1 Informatie 
vindbaar, 
toegankelijk en 
begrijpelijk 

  De basisinformatie over de belastingkortingen is terug te 
vinden op de website van de Belastingdienst 
(www.belastingdienst.nl). De website van de Belastingdienst is 
voor burgers algemeen bekend. 

 De toegankelijkheid van specifieke informatie is op de website 
van de Belastingdienst voor verbetering vatbaar. Er moet veel 
worden doorgeklikt, bijvoorbeeld door duidelijk te hebben wat 
wordt verstaan onder een ‘laag inkomen’ bij de 
heffingskorting. Daarnaast is de beschikbare informatie niet 
altijd concreet, zowel in het geval van algemene als specifieke 
vragen. Hierdoor zullen niet alle vragen direct worden 
beantwoord. 

 De begrijpelijkheid van de persoonlijke communicatie naar de 
burger kan worden verbeterd. In de vaststellingsbeschikking is 
het bijvoorbeeld onduidelijk of het vermelde bedrag te 
ontvangen of te betalen is vanuit het perspectief van de 
burger. 

2 Lange procedures 
en doorlooptijd 

  De procedure en de doorlooptijd is beperkt vanwege de 
mogelijkheid tot het verkrijgen van de voorlopige teruggave. 

3 Complexiteit 
regeling, 
afhankelijkheid 
van adviseur 

  De complexiteit van de belastingkortingen is verschillend per 
burger. Naar mate een burger aanspraak maakt op 
verschillende belastingkortingen, zal de complexiteit en 
daarmee de afhankelijkheid van een adviseur toenemen. De 
complexiteit van de regelingen neemt ook toe in het geval van 
inkomenswijzigingen gedurende het jaar. 

 Vanwege de voor ingevulde aangifte wordt de complexiteit 
beperkt. 

4 Constante 
wijzigingen 

  Er zijn jaarlijks veel fiscale wetswijzigingen die van invloed zijn 
op de koppelingen. Dit kan leiden tot een verhoging van de 
regeldruk. De Belastingdienst informeert de burger hierover 
niet proactief.  

5 Tegenstrijdigheid 
tussen 
verschillende 
instanties 

  Er is geen tegenstrijdigheid tussen verschillende instanties.  

6 Duidelijk 
aanspreekpunt 

  Bij de Belastingdienst ontbreekt één aanspreekpunt. Dit kan 
betekenen dat de burger verschillend wordt geïnformeerd en 
meerdere keren zijn vraag moet stellen dan wel zijn situatie 
moet uitleggen. 

7 Grote 
tijdsbesteding 

  Vanwege de voor ingevulde aangifte blijft de tijdsbesteding 
voor het invullen van de belastingaangifte beperkt.  

                                                                 
7 Per regedruk aspect is door Deloitte op basis van een ‘expert judgement’ een inschatting gemaakt van de mate waarin burgers regeldruk 

ervaren. Deze expert judgement is gebaseerd op eigen bevindingen / ervaringen opgedaan gedurende het onderzoek, de input verkregen 
tijdens interviews met (vertegenwoordigers van) burgers en eerdere onderzoeken op het terrein van regeldruk en regelingen met 
inkomensafhankelijke koppelingen. Per aspect is voor de toegankelijkheid een kleurcode opgenomen; Rood = Hoge ervaren regeldruk, 
Oranje = gematigd ervaren regeldruk, Groen = weinig tot geen ervaren regeldruk.  
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(Toeslag op een) uitkeringen 

Ervaren regeldrukaspect Regeldruk Toelichting 

1 Informatie 
vindbaar, 
toegankelijk en 
begrijpelijk 

  De informatie over de (toeslag op de) uitkeringen is goed 
vindbaar op zowel landelijk als gemeentelijk niveau. Voor de 
doelgroep die aanspraak maakt op deze regelingen is de 
informatie echter beperkt toegankelijk en duidelijk. Er wordt 
onvoldoende rekening gehouden met hoe je de doelgroep het 
beste kan bereiken. 

 Vanwege het feit dat gemeenten beleidsvrijheid hebben ten 
aanzien van deze koppelingen, kan het voor de burger 
verwarrend zijn dat de (beschikbare) informatie verschillend is. 
Zowel tussen gemeenten onderling, alsmede tussen een 
gemeente en de algemene informatie over de koppelingen op 
landelijk niveau. Dit kan tevens leiden tot extra regeldruk in 
het geval van bijvoorbeeld verhuizen. Bijvoorbeeld, geldt er 
wel of geen zoektermijn bij aanvraag algemene 
bijstandsuitkering. 

 Het is onduidelijk wanneer een burger recht heeft op 
bijzondere bijstand. De informatie hierover op de website is 
zeer beperkt. 

 De toelichting op de langdurigheidstoeslag is goed vindbaar op 
de website en tevens begrijpelijk. Zie hiervoor ook de 
toelichting bij de gemeentelijke regelingen. 

2 Lange procedures 
en doorlooptijd 

  Er is sprake van een lange doorlooptijd van 8 weken. Het 
betreft hier een wettelijke termijn. In de communicatie naar 
de burger toe wordt deze termijn gehanteerd. 

3 Complexiteit 
regeling, 
afhankelijkheid 
van adviseur 

  De complexiteit voor de betrokken doelgroep is hoog, mede 
omdat een recht en de hoogte van een (toeslag op een) 
uitkering afhankelijk is van verschillende omstandigheden. Een 
adviseur is hierdoor vaak onvermijdelijk. Dit geldt met name 
voor de bijzondere bijstand. De klantmanager biedt de 
regeling aan, indien een burger hiervoor in aanmerking komt. 

4 Constante 
wijzigingen 

  De wijzigingen zijn beperkt en zien voornamelijk toe op 
jaarlijkse aanpassing van de bijstandsnorm.  

 Er ligt momenteel wel het wetsvoorstel WWB maatregelen bij 
de Tweede Kamer. In de memorie van toelichting is 
opgenomen dat het wetsvoorstel voor burgers en de 
uitvoerende professionals zeer beperkte regeldrukgevolgen 
heeft. Benadrukt wordt dat voor alle onderdelen uit het 
wetsvoorstel geldt dat het kennisnemen door burgers van de 
wijzigingen leidt tot eenmalige regeldrukeffecten. Desondanks 
bestaat de mogelijkheid dat de regeldruk in specifieke situaties 
hoger zal uitvallen, omdat burgers wellicht niet de gevolgen 
kunnen overzien. De burger wordt namelijk indirect 
geïnformeerd over mogelijke wijzigingen samenhangend met 
het wetsvoorstel.  

5 Tegenstrijdigheid 
tussen 
verschillende 
instanties 

  Er zijn verschillen tussen de gemeenten onderling. In het geval 
van verhuizen kan dit leiden tot extra regeldruk. Echter dit is 
inherent aan de gemeentelijke beleidsvrijheid. 

6 Duidelijk 
aanspreekpunt 

  Er is voor de burger geen vaste coach bij de gemeente, maar 
er is voor de burger wel een algemeen aanspreekpunt 
beschikbaar.  
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7 Grote 
tijdsbesteding 

  De algemene bijstand kan worden aangevraagd via DigiD, 
waardoor de tijdsbesteding voor het aanvragen van de 
uitkering kan worden beperkt. Daarnaast wordt aan de burger 
de mogelijkheid geboden om fysiek langs te komen bij de 
gemeente.  

 Voor het aanvragen van bijzondere bijstand zal de burger altijd 
langs de gemeente moeten. De langdurigheidstoeslag kan 
samen met de bijdrage schoolkosten, tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten en de ooievaarspas 
aangevraagd via een aanvraagformulier (zie gemeentelijke 
tegemoetkomingen). 

 De langdurigheidstoeslag moet jaarlijks worden aangevraagd. 

 Voor het aanvragen van deze koppelingen moeten er veel 
bewijsstukken worden overgelegd aan de gemeente.  

 

Tegemoetkoming op rijksniveau 

 

Ervaren regeldrukaspect Regeldruk Toelichting 

1 Informatie 
vindbaar, 
toegankelijk en 
begrijpelijk 

  Op de website van de SVB is de TOG (plus) goed vindbaar, 
toegankelijk en begrijpelijk uitgewerkt.  

 De tegemoetkoming specifieke zorgkosten is vindbaar op de 
website van de Belastingdienst. Zoals eerder is aangegeven 
moet er wel veel worden doorgeklikt. Hieraan kan worden 
toegevoegd dat de voorbeeldberekening nuttig is. 

 De algemene tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten wordt afgebouwd. De regeling is aan 
verandering onderhevig en de huidige status is via het 
internet lastig te achterhalen.  

2 Lange procedures 
en doorlooptijd 

  De extra tegemoetkoming TOG (TOG plus) en de 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten worden 
jaarlijks automatisch toegekend en (achteraf) uitbetaald. 

 De tegemoetkoming specifieke kosten is gekoppeld aan het 
doen van aangifte. 

3 Complexiteit 
regeling, 
afhankelijkheid 
van adviseur 

  De complexiteit van de regelingen is beperkt en zijn niet 
afhankelijk van een adviseur. 

4 Constante 
wijzigingen 

  De voorwaarden voor de tegemoetkoming chronisch zieken 
en gehandicapten wijzigen jaarlijks. Bijvoorbeeld: sinds 1 
januari 2012 is de hoogte van het inkomen relevant 
geworden en op dit moment wordt de regeling afgebouwd. 

 De overige twee koppelingen zijn beperkt aan wijzigingen 
onderhevig. 

5 Tegenstrijdigheid 
tussen 
verschillende 
instanties 

  Er is geen sprake van tegenstrijdigheid tussen verschillende 
instanties. 

6 Duidelijk 
aanspreekpunt 

  Voor alle koppelingen geldt dat geen sprake is van een vast 
aanspreekpunt binnen de verantwoordelijke instantie. Wel is 
sprake van één algemeen aanspreekpunt. 

7 Grote 
tijdsbesteding 

  De tegemoetkoming specifieke zorgkosten wordt 
automatisch toegekend aan een burger. Er gelden geen 



 

54  Rapportage onderzoek regeldruk inkomensafhankelijke regelingen 

 

afzonderlijke administratieve lasten. Het is enkel vereist dat 
je een aangifte inkomstenbelasting uitvoert. 

 De burger wordt automatisch geattendeerd op de TOG plus, 
indien er een recht bestaat op een TOG en de burger voldoet 
aan vastgestelde voorwaarden. 

 

Toeslag op rijksniveau 

 

Ervaren regeldrukaspect Regeldruk Toelichting 

1 Informatie 
vindbaar, 
toegankelijk en 
begrijpelijk 

  De basisinformatie over de toeslagen op rijksniveau is terug 
te vinden op de website van de Belastingdienst 
(www.belastingdienst.nl). De website van de Belastingdienst 
is voor burgers algemeen bekend. 

 De toegankelijkheid van specifieke informatie is op de 
website van de Belastingdienst voor verbetering vatbaar. Er 
moet veel worden doorgeklikt, bijvoorbeeld door duidelijk te 
hebben wat wordt verstaan onder een ‘te hoog inkomen’ bij 
bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Daarnaast is de beschikbare 
informatie niet altijd concreet, zowel in het geval van 
algemene als specifieke vragen. Hierdoor zullen niet alle 
vragen direct worden beantwoord. 

 Het is mogelijk om een proefberekening te maken op de 
website van de Belastingdienst, maar een overzicht van de 
algemene voorwaarden/uitgangspunten ontbreekt. 

 De toeslagbeschikkingen worden geplaatst in een 
persoonlijke berichtenbox. Hierbij is het van belang te 
vermelden dat voor een groot deel van de doelgroep de 
berichtenbox lastig toegankelijkheid, vanwege beperkte 
computervaardigheden. 

 Er kan sprake zijn van onaangename gevolgen voor de burger 
indien het inkomen gedurende het jaar wijzigt. De burger 
dient teveel verkregen toeslagen dan terug te betalen. De 
Belastingdienst informeert de burger hierover. 

2 Lange procedures 
en doorlooptijd 

  Er geldt een beslistermijn van 8 weken. In het geval van extra 
uitzoekwerk 13 weken, uitzonderlijk met nog een extra 
verlenging van 13 weken.  

 Het is mogelijk om een voorlopige teruggave te ontvangen. In 
dit geval wordt het inkomen geschat. 

 De burger dient een inkomenswijziging tussentijds door te 
geven. Indien de burger niet doet, dan bestaat de kans dat 
men teveel ontvangen toeslagen moet terugbetalen.  

3 Complexiteit 
regeling, 
afhankelijkheid 
van adviseur 

  De complexiteit van toeslagen op rijksniveau is per individu 
afhankelijk. Voor het merendeel van de burgers die 
aanspraak maakt op een toeslag is geen afhankelijk van een 
adviseur aan de orde. 

4 Constante 
wijzigingen 

  De toeslagen zijn aan veranderingen onderhevig. Per 1 
januari 2014 is een wetswijziging van kracht t.a.v. 
betaalgegevens: de betaalrekening die op de naam van de 
aanvrager te staan. Deze wijziging zal regeldruk met zich  
meebrengen. 

5 Tegenstrijdigheid 
tussen 

  Er is doorgaans geen sprake van tegenstrijdigheid tussen 
verschillende instanties. Er zijn wel andere instanties 
afhankelijk van een goed proces.  



 

55  Rapportage onderzoek regeldruk inkomensafhankelijke regelingen 

 

verschillende 
instanties 

 Vanwege de recente problemen bij de Belastingdienst ten 
aanzien de uitbetaling van de toeslagen, heeft dit geleid tot 
extra regeldruk bij de burger, maar ook bij de gemeenten. In 
een dergelijk geval kunnen burgers in financiële problemen 
komen. De gemeente is in dat geval het eerste 
aanspreekpunt. 

6 Duidelijk 
aanspreekpunt 

  Bij de Belastingdienst ontbreekt één aanspreekpunt. Dit kan 
betekenen dat de burger verschillend wordt geïnformeerd en 
meerdere keren zijn vraag moet stellen dan wel zijn situatie 
moet uitleggen. 

7 Grote 
tijdsbesteding 

  Het kindgebonden budget wordt automatisch toegekend. 
Deze regeling is hiermee regeldrukarm. 

 De huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag moeten 
met de DigiD worden aangevraagd via de Belastingdienst. In 
principe leidt dit tot minder regeldruk voor de burger, maar 
burgers met beperkte computervaardigheden zullen wel 
extra regeldruk ervaren. 

 

Gemeentelijke tegemoetkoming 

 

Ervaren regeldrukaspect Regeldruk Toelichting 

1 Informatie 
vindbaar, 
toegankelijk en 
begrijpelijk 

  De informatievoorziening ten aanzien van de 
‘ooievaarsregelingen’ (ooievaarspas, voordelige 
ziektekostenverzekering, vergoeding schoolkostenregeling, 
langdurigheidstoeslag en de tegemoetkoming voor chronisch 
zieken en gehandicapten) is toegankelijk en begrijpelijk. 
Zowel op het internet als via een brochure. De informatie is 
ook volledig, bijvoorbeeld ten aanzien van een toelichting op 
de inkomens- en vermogensdefinitie. 

 De definities samenhangend met de vergoeding 
leerlingenvervoer zijn niet volledig. Dit kan leiden tot 
onduidelijkheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de ‘6 kilometer 
conform de meest gebruikelijk route’.  

2 Lange procedures 
en doorlooptijd 

  De doorlooptijd is lang. Een aanvraag wordt goedgekeurd 
binnen (6 tot) 8 weken.  

3 Complexiteit 
regeling, 
afhankelijkheid 
van adviseur 

  De complexiteit van de regelingen is beperkt en zijn niet 
afhankelijk van een adviseur. 

4 Constante 
wijzigingen 

  De wijzigingen zijn beperkt en zien voornamelijk toe op 
jaarlijkse aanpassing van normbedragen. 

5 Tegenstrijdigheid 
tussen 
verschillende 
instanties 

  Er is geen tegenstrijdigheid tussen verschillende instanties. 

6 Duidelijk 
aanspreekpunt 

  Er is voor de burger sprake van een algemeen aanspreekpunt, 
bijvoorbeeld via de advies- en informatiepunten en de 
Klantenservice SZW van de gemeente. 

7 Grote 
tijdsbesteding 

  Voor het aanvragen van een ‘ooievaarsregeling’ moeten veel 
stukken worden overgelegd. De stukken moeten jaarlijks 
worden overgelegd. Dit heeft impact op de tijdsbesteding. De 
tijdsbesteding is wel afhankelijk van je persoonlijke financiële 
situatie. Indien dit beperkt is, dan zal de tijdsbesteding ook 
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nihil zijn. Er is één aanvraagformulier beschikbaar voor het 
aanvragen van een ‘ooievaarsregeling’. 

 De vergoeding leerlingenvervoer kan worden aangevraagd 
door middel van het downloaden van een formulier op de 
website. Het betreft een formulier in PDF. Het is een 
lastenverlichting indien gebruik wordt gemaakt van een 
digitaal formulier. Daarnaast dienen er veel stukken te 
worden overgelegd aan de gemeente en de vergoeding moet 
elk schooljaar worden aangevraagd. 

 

Kwijtschelding gemeenschappelijke belastingen en waterschapsheffingen 

 

Ervaren regeldrukaspect Regeldruk Toelichting 

1 Informatie 
vindbaar, 
toegankelijk en 
begrijpelijk 

  De gemeente Den Haag heeft op de website overzichtelijk het 
recht op kwijtschelding uitgewerkt. Er is tevens een directe 
link op deze website naar de mogelijkheid tot het aanvragen 
van kwijtschelding waterschapslasten en zuiveringsheffing. 
De informatie is goed vindbaar. 

 De aanvraag voor de waterschapslasten en zuiveringsheffing 
is, zonder bijkomstigheid van de gemeente Den Haag, 
moeilijk vindbaar. Dit komt mede doordat de kwijtschelding 
aangevraagd moet worden via de Regionale Belasting Groep 
(RGB), terwijl Hoogheemraadschap Delfland de leverancier is. 
De informatie op de RGB is toegankelijk en begrijpelijk. 

2 Lange procedures 
en doorlooptijd 

  De doorlooptijd van beide regelingen is lang. Voor de 
gemeentelijke kwijtschelding geldt een termijn van 3 
maanden. Op de website van RGB is niet duidelijk wat de 
doorlooptijd zal zijn.  

 Voor beide koppelingen geldt dat gedurende de 
aanvraagperiode sprake is van een uitstel van betaling. 

3 Complexiteit 
regeling, 
afhankelijkheid 
van adviseur 

  Het aanvragen van een kwijtschelding zal, mede gezien de 
doelgroep die in aanmerking komt, als complex worden 
ervaren. De complexiteit is afhankelijk van de persoonlijke 
situatie van een burger en de daarmee samenhangende 
verschaffing aan informatie. 

4 Constante 
wijzigingen 

  Er is geen sprake van constante wijzigingen. 

5 Tegenstrijdigheid 
tussen 
verschillende 
instanties 

  Er is geen sprake van tijdstrijdigheid tussen verschillende 
instanties. 

6 Duidelijk 
aanspreekpunt 

  Voor beide koppelingen geldt dat er sprake is van een 
algemeen aanspreekpunt. 

7 Grote 
tijdsbesteding 

  De kwijtschelding gemeentelijke belastingen moet worden 
aangevraagd via DigiD, waardoor de tijdsbesteding voor het 
aanvragen van de uitkering kan worden beperkt. Daarnaast 
wordt aan de burger de mogelijkheid geboden om fysiek 
langs te komen bij de gemeente.  

 Voor de aanvraag van de kwijtschelding moeten veel stukken 
worden overgelegd. Het aantal stukken zal afhankelijk zijn 
van de persoonlijke situatie. 
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Toekenning sociale huurwoning 

Ervaren regeldrukaspect Regeldruk Toelichting 

1 Informatie 
vindbaar, 
toegankelijk en 
begrijpelijk 

  De landelijke informatie op de website van de Rijksoverheid is 
goed vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk.  

 Daarnaast zal de burger uit de gemeente Den Haag 
informatie kunnen vinden op de website van de gemeente, 
de website van Woonnet Haaglanden en via de verschillende 
woningcorporaties. 

 Hierbij is de website van Woonnet Haaglanden de schakel, 
omdat hier het actuele woningaanbod in regio Haaglanden 
terug te vinden is en de burger zich via deze website kan 
inschrijven voor een sociale huurwoning. 

 Alle websites zijn toegankelijk en begrijpelijk, maar de 
vindbaarheid kan worden verbeterd, vanwege het aanbod 
van informatie door verschillende instanties over het vinden 
van een sociale huurwoning in de gemeente Den Haag. 
Daarnaast is het onoverzichtelijk of een burger aanspraak 
heeft op voorrang bij toekenning van een sociale 
huurwoning. 

2 Lange procedures 
en doorlooptijd 

  De doorlooptijd is afhankelijk van de inschrijfduur en het wel 
of niet beschikken van een voorrangsverklaring. 

 Op de website van Woonnet Haaglanden wordt aan de 
burger een indicatie gegeven van de verwachte doorlooptijd.  

3 Complexiteit 
regeling, 
afhankelijkheid 
van adviseur 

  Over het algemeen kan worden gesteld dat de complexiteit 
beperkt is en niet afhankelijk is van een adviseur. 

 De complexiteit van de regeling is wel afhankelijk van de 
persoonlijke situatie van de burger, bijvoorbeeld in het geval 
van een voorrangsregeling.  

4 Constante 
wijzigingen 

  Er is geen sprake van constante wijzigingen. De belangrijkste 
wijzigingen zien toe op de huurverhogingen.  

5 Tegenstrijdigheid 
tussen 
verschillende 
instanties 

  Er is niet sprake van tegenstrijdigheid tussen verschillende 
instanties. 

6 Duidelijk 
aanspreekpunt 

  Indien het aanspreekpunt voor een sociale huurwoning 
binnen de gemeente Den Haag is gevonden, dan is het 
aanspreekpunt duidelijk. Het aanspreekpunt is in eerste 
instantie Woonnet Haaglanden en vervolgens de corporatie 
van het woningaanbod. 

7 Grote 
tijdsbesteding 

  Het vinden van een sociale woning zal veel tijd met zich mee 
brengen, vanwege de doorlooptijd. De doorlooptijd is 
beperkt in het geval van een voorrangssituatie. 

 De tijdsbesteding voor inschrijving is beperkt, maar zal mede 
afhankelijk zijn of een burger aanspraak maakt op voorrang. 
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Bijlage 4 – Uitwerkingen interviews met burgers 
 

Hieronder zijn de interviews met de burgers nader uitgewerkt. Het betreft een beknopt overzicht van de 

persoonlijke situatie en de eerste indruk ten aanzien van regeldruk. Onderstaande overzichten zijn dus niet 

volledig, maar geven een beeld van de ervaren regeldruk. 

 

Advies & informatiebalie bij de Gemeente Den Haag 

 

Burger 1: alleenstaande vrouw met twee kinderen 

Om welke reden bij 
Advies & 
Informatiebalie? 

Het is onduidelijk of aanspraak kan worden gemaakt op schuldhulpverlening. 

Situatie  Ontvangt WW-uitkering met aanvullende bijstand. 
 Recht op alle toeslagen op rijksniveau. 
 Recht op verschillende belastingkortingen, waaronder ook alleenstaande 

ouderkorting. 
 De belastingen (gemeentelijk en waterschap) worden kwijtgescholden. 
 Recht op een sociale huurwoning. 
 Een schuld van € 4.000,00 waardoor beslag is gelegd op de alleenstaande 

ouderkorting. 

Opmerkingen t.a.v. 
regeldruk 

 Mevrouw spreekt slecht Nederlands. Ze kan Nederlands verstaan, maar 
spreekt alleen Engels. Hierdoor zijn de brieven van instanties, zoals van 
het CVZ (in verband met achterstand te betalen premie zorgverzekering), 
voor haar niet begrijpelijk. 

 Ze is afhankelijk van een adviseur: door het Juridisch Loket is zij naar de 
gemeente doorverwezen om na te gaan of ze in aanmerking kan komen 
voor schuldhulpverlening. De gemeente verwijst haar door naar Sociaal 
Raadsliedenwerk om de belastingvrije voet te bepalen en na te gaan of 
inderdaad sprake is van één schuld. 

 

Burger 2: alleenstaande man met één kind 

Om welke reden bij 
Advies & 
Informatiebalie? 

De toekenning voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen is niet 
ontvangen. Reden: niet alle stukken zijn aangeleverd. 

Situatie  Recht op bijstand. 
 Recht op alle toeslagen op rijksniveau. 
 Onlangs is een procedure gewonnen, waardoor één kind weer bij hem is 

komen wonen. 
 Recht op verschillende gemeentelijke regelingen, maar deze regelingen 

zijn nog niet allemaal aangevraagd en toegekend, zoals 
schoolkostenregeling. 

 Recht op sociale huurwoning. 
 De aanvraag voor de kwijtschelding belastingen loopt. 

Opmerkingen t.a.v. 
regeldruk 

 De buurvrouw van deze burger is meegekomen, omdat onvoldoende 
Nederlands wordt gesproken. De informatie en correspondentie is voor 
deze burger niet duidelijk en slecht vindbaar. 

 Het recht op bijzondere bijstand is onduidelijk en aan verandering 
onderhevig. Hij dacht hierdoor recht te hebben op bijzondere bijstand 
voor het kopen van laminaat, gordijnen en een wasmachine, omdat zijn 
kind weer bij hem is komen wonen. Hij vond het teleurstellend dat de 
bijzondere bijstand hiervoor niet meer wordt toegekend, terwijl een 
kennis dit wel had ontvangen.  
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 De belastingtelefoon is slecht te bereiken, maar als er wordt opgenomen is 
de service goed. 

 Het is onduidelijk waar je als burger recht op hebt. Je bent afhankelijk van 
een adviseur (bijvoorbeeld consulent bij de gemeente) om je rechten te 
kunnen bepalen. 

 Er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat kosten steeds 
hoger worden, maar de (inkomensafhankelijke) regelingen lager. Door 
deze wijzigingen is het overzicht instabiel en moet er proactief worden 
gehandeld door de burger. 

 

Burger 3: alleenstaande man van 70 jaar 

Om welke reden bij 
Advies & 
Informatiebalie? 

Het lukt niet om de korting voor het vrij reizen met HTM op zijn OV-chipkaart 
te zetten. 

Situatie  Ontvangt een AOW-uitkering. 
 Recht op zorgtoeslag. 
 Recht op de ooievaarspas. 
 Heeft een koophuis. 

Opmerkingen t.a.v. 
regeldruk 

 Er wordt regeldruk ervaren vanwege de digitalisering. De 
computervaardigheden zijn zeer beperkt. Om deze reden lukt het 
bijvoorbeeld niet om de korting voor het vrij reizen op zijn OV-chipkaart te 
krijgen. 

 Vanwege het beperkte recht op andere regelingen en weinig wijzigingen in 
de inkomenssituatie, is verdere regeldruk beperkt. Deze burger geeft aan 
dat zijn situatie is vereenvoudigd sinds hij 65 jaar is geworden. 

 

Burger 4: alleenstaande man (weduwnaar) met (klein)kinderen 

Om welke reden bij 
Advies & 
Informatiebalie? 

Het is onduidelijk of aanspraak kan worden gemaakt op schuldhulpverlening. 

Situatie  Recht op een bijstandsuitkering. 
 Recht op sociale huurwoning. 
 Recht op huurtoeslag en zorgtoeslag, maar op zijn zorgtoeslag is beslag 

gelegd. 
 Een schuld van € 15.000,00 bij verschillende partijen. 

Opmerkingen t.a.v. 
regeldruk 

 De vrouw van deze burger is onlangs overleden. Zijn vrouw was 
Nederlands. Zij regelde alles, maar sindsdien is hij verantwoordelijk voor 
de administratie rondom inkomen. 

 Hij vindt het lastig om zijn recht op verschillende regelingen te bepalen. 
Via-via, bijvoorbeeld via zijn (klein)kinderen krijgt jij te horen waar hij 
recht op heeft. 

 Deze burger ervaart stress door de gehele situatie. Hij heeft ook geen 
werk meer, terwijl hij twee jaar geleden zijn diploma voor 
beroepschauffeur heeft behaald.  

 

Sociaal Raadsliedenwerk Rotterdam  

 

Burger 5: alleenstaande vrouw met twee kinderen  

Om welke reden bij 
SRW? 

Mevrouw heeft schulden, onder anderen bij CVZ, en wil graag de 
schuldhulpverlening in. Hiervoor moet het inkomen eerst op peil worden 
gebracht. Om dit te doen wordt eerst de gemeenten aangeschreven omdat de 
gemeente beslag heeft gelegd op de uitkering waarbij geen rekening is 
gehouden met de beslagvrije voet.  
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Vervolgens worden de schuldeisers aangeschreven en op de beslagvrije voet 
gewezen. Tegelijkertijd wordt bezien op welke regelingen mevrouw recht heeft 
en hoe dit recht geeffectueerd kan worden.  

Situatie  Recht op een bijstandsuitkering. 
 Recht op toeslagen op rijksniveau, waarvan recht op sommige toeslagen 

wordt betwist door woonsituatie  
 Recht op verschillende belastingkortingen, waarvan recht op sommige 

kortingen wordt betwist door woonsituatie  
 Recht op zorgtoeslag, maar op zijn zorgtoeslag is beslag gelegd. 
 Een schuld bij verschillende partijen waaronder CVZ. 

Opmerkingen t.a.v. 
regeldruk 

 Mevrouw woont bij iemand in. Om deze reden wordt het recht op 
alleenstaande ouderkorting en kindgebonden budget betwist. Ook het 
recht op toeslagen van diegene waar mevrouw inwoont, worden betwist 
door de Belastingdienst.  

 Mevrouw weet de informatie over regelingen te vinden, maar geeft aan de 
beschikbare informatie niet goed te kunnen begrijpen en haar recht te 
bepalen. 

 De gemeenten heeft beslag gelegd op de uitkering van mevrouw zonder 
hierbij de beslagvrije voet in acht te nemen.  

 Door een schuld bij CVZ dient mevrouw een bestuurlijke premie te 
betalen, maar heeft alleen een basisverzekering. Hierdoor heeft mevrouw 
veel extra zorgkosten voor haar kinderen waarvan er één hartproblemen 
heeft en de andere autistisch is.  

 Deze burger ervaart veel stress door de gehele situatie en ziet geen 
uitweg.  

 Het is voor mevrouw niet mogelijk om zonder hulp van SRW orde aan te 
brengen in de situatie en een oplossing te vinden.  

 

Burger 6: alleenstaande vrouw met drie kinderen  

Om welke reden bij 
SRR? 

Mevrouw is in 2011 werkloos geraakt. Zij heeft wel een baan gevonden, maar 
met een veel lager salaris. Dit levert problemen op omdat mevrouw een 
koophuis heeft waarop een hypotheek rust gebaseerd op haar oude salaris. 
Hiernaast heeft mevrouw een schuld bij de Belastingdienst vanwege onterecht 
ontvangen kinderopvangtoeslag. Het is mevrouw niet duidelijk waarom de 
Belastingdienst stelt dat de toeslag onterecht ontvangen is. Door een 
discrepantie tussen inkomen en uitgaven zijn ook andere schulden ontstaan. 
Mevrouw wil graag de schuldhulpverlening in. Hiervoor is zij in december 
afgewezen omdat haar uitgaven niet passen bij haar inkomen met name door 
een te hoge hypotheek. Bij het formuleren van de aanvraag voor 
schuldhulpverlening is mevrouw ondersteund door een medewerker van een 
Social Team van de gemeente.  
Het doel van SRR is om met mevrouw het inkomen op peil te brengen, zodat 
mevrouw de schuldhulpverlening in kan. Eerste stap hierbij is het aanvragen 
van de gemeentelijk woonkostenregeling.   

Situatie  Recht op toeslagen op rijksniveau. 
 Recht op verschillende belastingkortingen. 
 Een hypotheekachterstand, schuld bij de Belastingdienst en enkele andere 

partijen. 

Opmerkingen t.a.v. 
regeldruk 

 Mevrouw is zeer zelfredzaam. 
 Zij weet goed de informatie te vinden en te begrijpen. 
 Het is mevrouw eerder gelukt om een dispuut met de Belastingdienst 

zelfstandig op te lossen. Nu lukt het niet omdat het niet duidelijk is wat 
het probleem is en waarom de Belastingdienst van mening is dat mevrouw 
geen recht heeft op kinderopvangtoeslag over het jaar 2011.  
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 Mevrouw is bij het formuleren van de aanvraag voor schuldhulpverlening 
ondersteund door een medewerker van het Social Team van de gemeente 
Rotterdam. Nadat de aanvraag is afgewezen, heeft deze ondersteuner 
aangegeven niets meer voor mevrouw te kunnen betekenen. Mevrouw is 
niet gewezen op de mogelijkheid om een woonkostenregeling aan te 
vragen.  

 Deze burger ervaart veel stress door de gehele situatie en ziet geen 
uitweg.  

 Het is voor mevrouw niet mogelijk om zonder hulp van SRW orde aan te 
brengen in de situatie en een oplossing te vinden.  

 



   

Bijlage 5 - Kwantificering regeldruk 
 

De in hoofdstuk 4 opgenomen aanbevelingen zullen naar onze mening de ervaren regeldruk voor burgers verminderen. Door het verminderen van de complexiteit en 

het verbeteren van de vindbaarheid zijn burgers minder tijd kwijt aan het vinden, aanvragen en beheren van de regelingen waar zij recht op hebben.  

 

Onderstaand is een inschatting gemaakt van de mogelijke kwantitatieve besparingen die daarmee gepaard gaan. Wij stellen vast dat er op dit moment geen goede 

metingen beschikbaar zijn waarin de huidige situatie in beeld is gebracht. Onderstaande berekeningen zijn dan ook een inschatting gebaseerd op aannames van onze 

kant. Deze aannames zijn geëxpliciteerd en waar mogelijk zoveel als mogelijk onderbouwd met feitelijke bronnen.  

 

Verbetermaatregel Huidige 
tijdsbesteding 

(# uren) 

Besparing 
 

(# uren) 

Doelgroep / 
Frequentie 

(#huishoudens) 

Totale 
besparing  

(#uren) 

Totale 
besparing 

(# €) 

Toelichting 

Harmoniseren van 
definities en data van 
uitbetaling 

1,5 -0,45 6.959.160 3.131.622  46.974.330  Tijdsbesteding betreft inschatting van kant Deloitte op basis van werkelijk bestede 
uren in dit onderzoek vermenigvuldigd met 1,58.  

 Ten aanzien van doelgroep is uitgegaan van 90% van huishoudens dat gebruik 
maakt van sociale regelingen volgens CBS cijfers over 2011  

 Gerekend is met standaard uurtarief voor berekening van de kosten van regeldruk 
voor burgers van € 15 per uur  

Verminderen aantal 
regelingen 

10 -5 5.412.680 27.063.400 405.951.000  Tijdsbesteding betreft inschatting van kant Deloitte op basis van werkelijk bestede 
uren in dit onderzoek vermenigvuldigd met 1,5.  

 Ten aanzien van doelgroep is uitgegaan van 70% van huishoudens dat gebruik 
maakt van meerdere sociale regelingen volgens CBS cijfers over 2011 

 Gerekend is met standaard uurtarief voor berekening van de kosten van regeldruk 
voor burgers van € 15 per uur 

Invoering regelhulp 
 

5 -4 5.412.680 21.650.720 324.760.800  Tijdsbesteding betreft inschatting van kant Deloitte op basis van werkelijk bestede 
uren in dit onderzoek vermenigvuldigd met 1,5.  

 Ten aanzien van doelgroep is uitgegaan van 70% van huishoudens dat gebruik 
maakt van meerdere sociale regelingen volgens CBS cijfers over 2011 

 Gerekend is met standaard uurtarief voor berekening van de kosten van regeldruk 
voor burgers van € 15 per uur 

Invoering casemanagers 
 

120 -60 386.620 23.197.200 347.958.000  Tijdsbesteding betreft inschatting van kant Deloitte aan de hand van de gevoerde 
cliëntinterviews.  

                                                                 
8 Aangenomen is dat een ‘gemiddelde’ burger niet zo bedreven is in het onderzoeken, analyseren en doorgronden van wet- en regelgeving als professionele onderzoekers. Vandaar dat er voor gekozen is om de 

werkelijk bestede tijd door onderzoekers van Deloitte te vermenigvuldigen met de factor 1,5. 



 

63  Rapportage onderzoek regeldruk inkomensafhankelijke regelingen 

 

 Ten aanzien van doelgroep is uitgegaan van 5% van huishoudens. Dit is een 
inschatting van Deloitte.  

 Gerekend is met standaard uurtarief voor berekening van de kosten van regeldruk 
voor burgers van € 15 per uur 

Invoering burgerportaal 
 

20 -15 5.412.680 81.190.200 1.217.853.000  Tijdsbesteding betreft inschatting van kant Deloitte op basis van werkelijk bestede 
uren in dit onderzoek vermenigvuldigd met 1,5.  

 Ten aanzien van doelgroep is uitgegaan van 70% van huishoudens dat gebruik 
maakt van meerdere sociale regelingen volgens CBS cijfers over 2011 

 Gerekend is met standaard uurtarief voor berekening van de kosten van regeldruk 
voor burgers van € 15 per uur 
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