
Voor mensen met een inkomen op of net boven het sociaal 
minimum, is het soms lastig om rond te komen. Juist voor hen is 
het belangrijk om te weten welke inkomensondersteuning er is en 
hoe je hiervan gebruik kunt maken. Sociaal Raadsliedenwerk kent 
alle toeslagen en regelingen en checkt gratis of je geld laat liggen.

Nederland kent diverse regelingen en tegemoetkomingen om beter 
rond te kunnen komen. Om armoede tegen te gaan is het van belang 
te checken of alle toeslagen en tegemoetkomingen zijn aangevraagd. 
Dit noemen we een ‘voorzieningencheck’. Sociaal Raadsliedenwerk 
voert deze check voor je uit.

Laat jij geld liggen?
Sociaal Raadsliedenwerk zoekt uit waar je recht op hebt.



Is je inkomen op peil?
Het inkomen moet in principe zo 
hoog zijn als de bijstandsnorm  
die voor jou geldt. Is dit niet zo,  
dan kun je het inkomen verhogen.  
Bijvoorbeeld door een toeslag  
van het UWV, heffingskortingen  
bij de Belastingdienst of aanvullende 
bijstand bij de gemeente.

Ligt er beslag op je inkomen?
Als dit het geval is, dan moet de 
hoogte van de beslagvrije voet  
correct zijn berekend. Klopt dit  
niet, dan is een verzoek aan  
de beslag legger nodig om de  
beslagvrije voet aan te passen.

Is het bedrag aan heffingskortingen 
juist?
De Belastingdienst geeft heffings
kortingen. Zoals de ‘inkomens
afhankelijke combinatiekorting’.  
Belangrijk is te controleren of de  
juiste heffingen zijn toegekend.

Zijn alle toeslagen aangevraagd?
Toeslagen zijn bijdragen in de kosten 
van kinderen, huur of zorgverzeke
ring. Er gelden allerlei voorwaarden 
die bepalen of en hoeveel recht je 
hebt op toeslagen. Controleer of  
alle toeslagen zijn aangevraagd en  
of de bedragen van huurtoeslag, 
zorgtoeslag, kindgebonden budget 
en de kinderopvangtoeslag kloppen.

Gebruik je gemeentelijke  
minimavoorzieningen?
Er zijn tal van gemeentelijke voor
zieningen die je kunt gebruiken als  
je inkomen rond het sociaal minimum 
ligt. Denk aan:
• Bijzondere bijstand
•  Kwijtschelding gemeentelijke  

belastingen / waterschap
•  Collectieve zorgverzekering  

gemeente
• Individuele inkomenstoeslag
• Studietoeslag.
De voorzieningen verschillen per 
gemeente. Sociaal Raadsliedenwerk 
kent per gemeente de voor jou  
geldende regelingen.

Hulp nodig?
Heb je vragen of hulp nodig bij jouw 
zoektocht naar extra geld? Sociaal 
Raadsliedenwerk helpt je verder.  
De Sociaal Raadslieden geven aan  
inwoners uit Eindhoven, Valkenswaard, 
SintOedenrode, Best, GemertBakel, 
Waalre en HeezeLeende gratis informa
tie en ondersteuning op sociaaljuridisch 
gebied. Neem voor informatie of het 
maken van een afspraak contact op.
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Voorzieningencheck:

Lumens hoofdkantoor
Beemdstraat 29
5653 MA Eindhoven
040 219 33 00 (optie 2)
sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl

Volg ons op Facebook.www.lumenswerkt.nl


