
Aanvragen van  
financiële steun

Informatiebrochure



Financiële regelingen zijn er om  
u te helpen. Als u er recht op heeft, 

maak er dan ook gebruik van! 

3B Wonen heeft alle regelingen voor u onder elkaar gezet.



Soms is informatie over financiële steun lastig te vinden.  

Met deze brochure willen wij u uitleg geven over de mogelijkheden  

die er zijn en waar u deze kunt vinden.

Komt u in aanmerking voor een financiële regeling?  
Of u in aanmerking komt voor een financiële regeling, hangt af van de hoogte van uw inkomen. 

We gaan uit van de bijstand of een verhoging hiervan. De hoogte van het bijstandsbedrag is 

afhankelijk van uw leeftijd en uw huishoudsamenstelling. 

In onderstaande tabel leest u de bijstandsbedragen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

 

Welke landelijke regelingen zijn er? 
Er zijn verschillende landelijke regelingen waar u voor in aanmerking kunt komen als u  

een laag inkomen heeft. De voorwaarden voor deze regelingen verschillen. Op de website 

‘Bereken uw recht’, www.berekenuwrecht.nibud.nl/introductie, kunt u gemakkelijk zien voor 

welke regelingen u in aanmerking komt en hoe u deze kunt aanvragen. Denk bijvoorbeeld  

aan huur- of zorgtoeslag. U vult stap voor stap uw gegevens in zoals uw inkomen,  

uw vermogen en uw huishoudsamenstelling. De website geeft u aan waar u recht op heeft.

Welke gemeentelijke regelingen zijn er?
Naast landelijke regelingen zijn er ook gemeentelijke regelingen waarvoor u in aanmerking  

kunt komen. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere bijstand. Deze regeling is bedoeld voor als  

u een grote, noodzakelijke uitgave moet doen (zoals een nieuwe koelkast), of individuele 

inkomenstoeslag als u al langere tijd een laag inkomen en vermogen hebt. Voor deze  

regelingen gelden verschillende voorwaarden en inkomensgrenzen.

Wanneer heeft u recht op  
financiële ondersteuning

Let op!  

Financiële steun moet u vaak zelf aanvragen. 

Om er zeker van te zijn dat u niets misloopt waar u recht op heeft, geven  

we u in deze brochure een overzicht van alle regelingen, zowel landelijk  

als gemeentelijk.

Overzicht bijstandsbedrag (voor mensen tussen 21 jaar en pensioengerechtelijke leeftijd).

De bedragen zijn netto bedragen in euro’s per maand

Uw situatie bedrag zonder  
vakantiegeld

vakantie- 
geld

bedrag met 
vakantiegeld

U bent alleenstaande en in uw woning 
wonen geen andere volwassenen

€ 1.046,73 € 55,09 € 1.101,82

U bent een alleenstaande ouder en in 
uw woning wonen geen andere 
volwassenen

€ 1.046,73 € 55,09 € 1.101,82

U bent gehuwd. Naast u en uw partner 
wonen er geen andere volwassenen in 
uw woning. 

€ 1.495,33 € 78,70 € 1.574,03



Helaas gelden deze  

regelingen niet voor u.

Wanneer heeft u recht op financiële steun?
Kies hieronder uw situatie en volg de lijnen

LANDELIJKE REGELINGEN GEMEENTELIJKE REGELINGEN

bijvoorbeeld huur en zorgtoeslag 

www.berekenuwrecht.nibud.nl/introductie
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• U bent alleenstaande en in uw woning  
 wonen geen andere volwassenen

• U bent tussen 21 jaar en de pensioen  
 gerechtigde leeftijd 

• U heeft een maximaal inkomen van  
 € 1.046,73 (zonder vakantiegeld).

2
• U bent een alleenstaande ouder en in  
 uw woning wonen geen andere volwassenen

• U bent tussen 21 jaar en de pensioen  
 gerechtigde leeftijd 

• U heeft een maximaal inkomen van  
 € 1.046,73 (zonder vakantiegeld).

Overig

Als u niet valt in één van de  
eerste drie situaties.

De bedragen zijn netto bedragen in euro’s per maand

• U bent gehuwd. Naast u en uw partner wonen  
 er geen andere volwassenen in uw woning. 

• U bent tussen 21 jaar en de pensioen  
 gerechtigde leeftijd 

• U heeft een maximaal inkomen  
 van € 1.495,33 (zonder vakantiegeld).



   Individuele inkomenstoeslag 

Wat zijn de voorwaarden voor het ontvangen van  
een individuele inkomenstoeslag? 

U vindt de voorwaarden hieronder op een rij: 

• U woont in de gemeente Lansingerland. 

• U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd. 

• U heeft minimaal drie jaar lang een inkomen van maximaal 100%  

van de voor u geldende bijstandsnorm.

• U hebt geen vermogen boven de vermogensgrens  

(zoals spaargeld, een woning of vermogen in het buitenland).

• U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele  

inkomenstoeslag ontvangen.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft u één keer  

per jaar recht op een bedrag van:

• € 402,- voor een alleenstaande

• € 510,-  voor een alleenstaande ouder

• € 571,- voor gehuwden of samenwonenden

Voor de gemeente Lansingerland  
gelden de volgende regelingen  
en voorwaarden 

A 

B

Hoe kan ik een aanvraag doen voor een individuele 
inkomenstoeslag? 

Via de website van de gemeente www.lansingerland.nl -> Zelf regelen ->  

Meer -> Inkomensondersteuning kunt u het aanvraagformulier downloaden.  

Het formulier kunt u ingevuld, ondertekend en met de bewijsstukken  

opsturen naar de gemeente of inleveren bij de balie in het gemeentehuis.

Ontvangt u de toeslag niet automatisch?  
Als u de toeslag niet automatisch ontvangt, vraagt u deze dan zelf aan. De aanvraag doet u via de website  

van de gemeente Lansingerland op: www.lansingerland.nl/direct-regelen/werk-en-inkomen/uitkering/ 

eenmalige-energietoeslag-voor-lagere-inkomens/

Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet 
samenwonend is met 1 of meer volwassen

€ 1.046,73 € 1.256,07

Gehuwd/samenwonend, beiden jonger dan 
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.495,33 € 1.794,39

Pensioengerechtigden

Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet 

samenwonend is met 1 of meer volwassenen

€ 1.164,39 € 1.397,26

Gehuwden € 1.577,34 € 1.892,81

   Energietoeslag

Vanwege de huidige hoge energieprijzen geeft de gemeente Lansingerland een eenmalige energietoeslag 

van € 1.300,-. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, heeft u recht op deze eenmalige toeslag. 

Wanneer heeft u recht op deze toeslag?
Als u een uitkering heeft, ontvangt u de toeslag automatisch. Maar ook zonder uitkering en met  

een laag inkomen heeft u recht op de toeslag. Bijvoorbeeld als u een AOW (en een klein pensioen)  

hebt of u werkt als ZZP-er. 

Komt u in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag?  
Hieronder vindt u een overzicht en ziet u of u in aanmerking komt voor deze toeslag.  

Let op: vraag de toeslag aan vóór 30 april 2023 via de website van de gemeente Lansingerland. 

Uw situatie Inkomen  
bijstandsnorm  

(netto, zonder vakantiegeld)

Inkomen  
120% van de bijstandsnorm  

(netto, zonder vakantiegeld)



          Bijzondere bijstand 

Soms krijgt u te maken met extra kosten. Het gaat dan vaak om noodzakelijke  

kosten die u niet heeft voorzien. Als deze kosten echt noodzakelijk zijn en u kunt deze  

kosten niet op een andere manier betalen of vergoed krijgen, heeft u misschien recht op 

bijzondere bijstand. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een wasmachine of als u de 

huur niet meer kunt betalen.

Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 
Om te bepalen of u recht heeft op bijzondere bijstand, bekijkt de gemeente of u 

draagkracht heeft. Draagkracht is het deel van uw inkomen dat u kunt besteden aan  

de kosten. Inkomen tot 115% van de bijstandsnorm wordt niet gezien als draagkracht.  

Het deel van uw inkomen dat hoger ligt dan 115% van de bijstandsnorm, wordt wel  

gezien als draagkracht.

Wat zijn de voorwaarden? 
U hebt de kosten nog niet gemaakt, maar moet deze wel maken.

• Het gaat om bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar door 

omstandigheden wel.

• Het zijn noodzakelijke kosten die u moet maken. Soms moet een deskundige  

die noodzaak hebben vastgesteld.

• U kunt de kosten op geen enkele andere manier betalen of vergoed krijgen.  

• U hebt niet meer dan € 2.500,00 aan vermogen (zoals spaargeld, een woning  

of vermogen in het buitenland), of mogelijkheden om te sparen of te lenen.

          Aanslag gemeentelijke belasting 

Jaarlijks ontvangen alle inwoners van de gemeente Lansingerland een aanslag voor  

de gemeentelijke belastingen. Als u een laag inkomen heeft, kan het zijn dat u deze 

belastingen niet hoeft te betalen.

Onder welke voorwaarden hoef ik deze belasting niet te betalen?
Het hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie of u in aanmerking komt voor 

een vrijstelling. De belastingen worden namens de gemeente geïnd door het SVHW. 

Komt u in aanmerking voor vrijstelling, dan vraagt u dit ook aan bij SVHW.

Wat zijn de voorwaarden voor een vrijstelling? 
• Heeft u een minimuminkomen uit werk of uitkering? Dan hoeft u mogelijk  

geen gemeentelijke belastingen te betalen. 
• Uw vermogen telt ook mee voor de beoordeling van uw aanvraag.  

Als u en/of uw partner over vermogen beschikt, komt u niet in aanmerking  
en betaalt u net als iedereen voor de gemeentelijke belastingen. 

• Wat wordt bedoeld met uw vermogen? Uw vermogen is de totale waarde  
van alle bezittingen (inclusief de vrije verkoopwaarde van uw eigen woning) 
verminderd met de hypotheekschuld. Als de waarde van een auto minder 
bedraagt dan € 2.269,00 dan wordt deze in het algemeen niet meegerekend.  
Ook wordt een deel van het saldo op uw bankrekening niet meegenomen bij de 
berekening van uw vermogen. Hoe hoog dat bedrag is, is afhankelijk van uw 
gezinssamenstelling, uw huur/hypotheek en de premie van uw zorgverzekering. 

• Voor inwoners die op 31 december 1999 al 65 jaar of ouder waren, wordt een  
deel van het vermogen helemaal niet meegeteld. Deze vrijstelling bedraagt  
€ 2.269,00 per persoon. 

• Heeft u vorig jaar niet hoeven betalen aan SVHW, dan controleert SVHW 
automatisch of u dit jaar opnieuw in aanmerking komt. Als dat zo is, ontvangt  

u hierover bericht. U hoeft dan verder niets te doen.

Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan?

Via de website van de gemeente Lansingerland gaat u naar  

www.lansingerland.nl/direct-regelen/werk-en-inkomen/bijzondere-bijstand/ 

bijzondere-bijstand-aanvragen

 

Op deze pagina kunt u het aanvraagformulier downloaden. Het formulier kunt u ingevuld, 

ondertekend en met de bewijsstukken opsturen naar de gemeente of inleveren bij de balie 

in het gemeentehuis.

Hoe vraagt u een vrijstelling van betaling aan?  

Op de website van SVHW vindt u een formulier om vrijstelling aan te vragen.  

Kijkt u hiervoor op www.svhw.nl -> direct naar -> kwijtschelding. 

DC



 Schoolkosten/ 
 Stichting Leergeld

De gemeente Lansingerland is aangesloten bij Stichting 

Leergeld Zoetermeer en omgeving. Deze stichting geeft een 

tegemoetkoming in de noodzakelijke schoolkosten voor 

kinderen van ouders met een laag inkomen. Denkt u aan een 

vergoeding voor bijvoorbeeld een fiets, schoolspullen, een 

laptop of computer. U komt voor deze regeling in aanmerking 

als uw inkomen maximaal 110% is van de bijstandsnorm. 

Wat vergoedt Stichting Leergeld niet? 
Goed om te weten is dat de Stichting Leergeld géén vrijwillige 

ouderbijdrage, schoolreisjes, excursies of schoolkampen e.d. 

vergoedt. Deze kosten moet u zelf betalen. 

Wanneer komt u in aanmerking voor 
schoolkosten van Stichting Leergeld? 
• Uw kind is tussen de 4 en 17 jaar oud. Voor sommige 

vergoedingen kunnen andere leeftijdsgrenzen worden 

aangehouden.

• U kunt de kosten op geen andere manier vergoed krijgen. 

• Het gezinsinkomen bedraagt niet meer dan de 

inkomensgrens (110% van de bijstandsnorm). 

• U dient per kind een aanvraag in te dienen.

• De vergoeding zal rechtstreeks betaald worden aan  

de organisaties of personen die de goederen leveren.  

U ontvangt dus geen geld, alleen de goederen. 

Hoe vraagt u de vergoeding voor  
de schoolkosten aan?

Via de website www.leergeldzoetermeer.nl kunt u direct 

een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. U volgt de 

stappen op de website. 

   

Een persoonlijke studietoeslag is bestemd voor studenten 

met een beperking. Vaak kunnen deze studenten door  

hun beperking moeilijk of geen bijbaan hebben naast  

hun studie. Met de toeslag is het mogelijk om de studie 

toch voort te zetten. De studietoeslag bedraagt € 150,00  

per maand. 

Wanneer komt u in aanmerking voor de 
studietoeslag? 
• U studeert. 

• U heeft recht op studiefinanciering.

• Er is vastgesteld is dat u wegens lichamelijke of 

psychische beperkingen tijdens uw studie niet het 

wettelijk minimumloon kunt verdienen.

• U krijgt tijdens uw studie te maken met een 

inkomensdaling waardoor u de studie niet  

langer zelf kunt betalen.

• Uw vermogen bedraagt niet meer dan de geldende 

vermogensgrens.

Hoe vraagt u studietoeslag aan? 

Voor het aanvragen van de individuele studietoeslag kunt  

u van maandag tot en met vrijdag bellen met het team 

Participatie (werk en inkomen) tussen 09.00 en 10.30 uur 

via telefoonnummer 14 010.

Deze gemeentelijke regelingen en de voorwaarden  

zijn terug te vinden in de brochure ‘Laag inkomen?  

Toch meedoen?’ van de gemeente Lansingerland. 

U vindt deze informatie op de website van de gemeente 

Lansingerland. 

G Studietoeslag   

 
De gemeente Lansingerland biedt samen met Zilveren  

Kruis Achmea een gezamenlijke zorgverzekering aan  

voor haar inwoners met een laag inkomen. De verzekering 

is uitgebreid met extra vergoedingen voor brillen,  

fysiothe rapie of de tandarts. De gemeente betaalt een  

deel van de premie waardoor u korting krijgt.  

Uw kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. 

Wanneer komt u in aanmerking voor deze 
zorgverzekering via de gemeente?
• U meldt zich uiterlijk op 31 december aan voor 

deelname. 

• U kunt deelnemen aan de verzekering in het 

kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin u zich  

heeft aangemeld. 

• Het (gezins)inkomen bedraagt niet meer dan  

130% van de bijstandsnorm.

• Via de website www.gezondverzekerd.nl/

mijngemeente/105 kunt u meer informatie vinden  

over de verschillende pakketten die u kunt afsluiten  

en de hoogte van de vergoedingen.

Hoe vraagt u deze zorgverzekering aan? 

Wanneer u wilt deelnemen aan de gezamenlijke 

ziektekostenverzekering van de gemeente, kunt u zich 

aanmelden in de maanden november en december van  

het lopende kalenderjaar. Van maandag tot en met vrijdag 

kunt u bellen met het team Participatie (werk en inkomen) 

tussen 09.00 en 10.30 uur via telefoonnummer 14 010.

F ZorgverzekeringE



Websites waar u meer  
informatie kunt vinden.

Er zijn veel websites waar u meer informatie en bespaartips  

kunt vinden. Wij zetten er een paar voor u op een rij.

 Op www.3bwonen.nl, vindt u onder Energie &  

Woonlasten meer informatie. 

 

De Rijksoverheid heeft de website www.zetookdeknopom.nl 

gelanceerd. Hier leest u wat u nog meer kunt doen om  

energie te besparen en hoe u met kleine investeringen  

uw huis direct energiezuiniger kan maken.

 Op www.milieucentraal.nl staan handige tips hoe u  

duurzaam omgaat met energie en hoe u kunt besparen.

 De website van het Nibud www.nibud.nl helpt u met 

budgetteren waardoor u meer grip op uw geld krijgt.

Bezoekadres 
Boterdorpseweg 20 
2661 AC  Bergschenhoek

Contact
T (010) 519 14 91
E 3bwonen@3bwonen.nl

www.3bwonen.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
De bedragen die in deze brochure zijn genoemd hebben als prijspeil  
1 januari 2022 en kunnen wijzigen.


