
                                                                                            

 

INFORMATIE  bewaarkaart 

 

 

    Regelingen 
              

Rondkomen met alleen AOW of AOW met een klein pensioen kan 
lastig zijn. Deze bewaarkaart informeert u over tegemoetkomingen/ 
ondersteuning in de gemeente Tiel.  
 

 
 

 Tegemoetkomingen vanuit de gemeente           637111                       

In aanmerking komen ouderen met een verzamelinkomen dat lager is 
dan € 35.000,-. Formulier via gemeente opvragen/downloaden. 
 
Regeling meerkosten personen met handicap/chronische ziekte  
- voor eigen bijdrage extramurale zorg (betaling aan CAK) 
- voor kosten eigen risico zorgverzekering 
- voor meerkosten chronisch zieken, als bewijs geldt: 
 een zorgtoewijzing op grond van Wmo (bijv. thuiszorg of traplift)  
 een gehandicaptenparkeerkaart 
 een zorgtoewijzing op grond van Wlz (Wet langdurige zorg) van 

het zorgkantoor (alleen voor zelfstandig thuiswonenden) 
 
Bijzondere bijstand 
- een aanvullende verzekering is nodig 
- het gaat om noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen 
- bijzondere bijstand is o.a. mogelijk voor: ‘witgoed’regeling, , 

verhuiskosten (medische/sociale urgentie), pedicure (medische 
indicatie), maaltijden, orthopedisch schoeisel, eigen bijdrage bril/ 
tandartskosten/hoortoestel/orthopedisch schoeisel.  

 
 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 704704 

 
via BSR  (Belastingsamenwerking Rivierenland)   
- een kwijtscheldingsformulier kan telefonisch of digitaal 

aangevraagd worden 
- wel of niet kwijtschelding is afhankelijk van het inkomen 
 

 Schuldhulpverlening             637111 
Als u in financiële problemen zit door het hebben van schulden  
kunt u ondersteuning krijgen. 

 
 

 Huurtoeslag  
Als u een woning huurt en in verhouding tot uw inkomen veel geld 
kwijt bent aan huur, kunt u huurtoeslag aanvragen. Huurtoeslag is  
een tegemoetkoming in de kosten. Voorwaarden zijn:   
- kale huurprijs en servicekosten minder dan € 710,68 per maand 
-  max. jaarinkomen alleenstaande €22.200,-, echtpaar €30.175,- 
De hoogte is afhankelijk van inkomen en vermogen en bedraagt 
maximaal € 342,- per maand. Als u recht heeft op huurtoeslag, dan 
heeft u ook recht op zorgtoeslag. 
 

 Zorgtoeslag 
Om zorgtoeslag te ontvangen moet u de Nederlandse nationaliteit of 
een verblijfsvergunning hebben. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming 
in de kosten van uw zorgverzekering. Voorwaarden zijn:  
- een Nederlandse zorgverzekering hebben afgesloten  
- max. jaarinkomen alleenstaande €27.857,-, echtpaar € 35.116,-  
De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en bedraagt max. € 996,- 
voor een alleenstaande en max. €1896,- voor echtparen. 

 
 Belastingteruggave 

Op de AOW wordt loonbelasting ingehouden. Daarom kan u recht  
hebben op teruggave van belasting. Om belasting terug te krijgen, 
moet u een aangiftebiljet invullen. Als u dit niet automatisch krijgt, 
kunt u een biljet aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800-0543.   
Voor hulp bij het invullen, kunt u een beroep doen op: 
- een ouderenbond: voor 65-plussers met alleen AOW of AOW met 

een klein pensioen. Kosten € 7,50 (excl. reiskosten buiten Tiel). 
Informatie via Mozaïek welzijnsdiensten: 611566. 

- Algemene Vereniging Gehandicapten Nederland, AVGN: 615718  
-    sommige vakbonden; zij bieden aan om de belastingformulieren  

van leden in te vullen, soms tegen een kleine vergoeding.  
 

 Gemeente Tiel                    

 FINANCIËN bewaarkaart 

 n.b. de genoemde bedragen zijn d.d. feb. 2017, dus onder voorbehoud 

             

Voor meer informatie en/of aanvragen van toeslagen kunt u contact   
opnemen met Mozaïek welzijnsdiensten via 0344- 611566 

 



 
 
 


