
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Gemeente Duiven 
  

 

 Informatie minimaregelingen en  

 financiële bijdragen 



 
 

 
 

Bent u op zoek naar informatie over regelingen en financiële toeslagen waar u mogelijk recht op 
heeft. In het overzicht staat met welke instantie u in dat geval contact kunt opnemen (een website, 
telefoonnummer en/of e-mailadres). 
 
 

Hoogte bijstandsnormen (peildatum juli 2017) 
 
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag 110% 120% 140% 

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 937,19 € 1.030,91 € 1.124,63 € 1.312,06 

Gehuwden/samenwonenden/gezin € 1.338,84 € 1.472,72 € 1.606,61 € 1.874,37 

Pensioengerechtigden Normbedrag 110% 120% 140% 

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.053,06 € 1.158,37 € 1.263,67 € 1.474,28 

Gehuwden/samenwonenden € 1.439,00 € 1.582,90 € 1.726,80 € 2.014,60 

Gehuwden waarvan één pensioengerechtigd,  
de ander niet 

€ 1.439,00 € 1.582,90 € 1.726,80 € 2.014,60 

 
 

Vermogen (vrij te laten vermogen)  

Alleenstaande € 5.940,00 

Alleenstaande ouders € 11.880,00 

Gehuwden/samenwonenden/gezin € 11.880,00 

Eigen woning € 50.100,00 

 
  



 
 

 
 

Bijzondere kosten Mogelijk recht op Voorwaarden Meer informatie 

Moet u 
noodzakelijke 
en extra kosten 
maken die u niet 
zelf kan betalen? 
 

Bijzondere Bijstand Bijzondere bijstand is een (eenmalige) uitkering 
waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. 
Voorbeelden: verplichte bewindvoeringskosten, 
eigen bijdrage rechtsbijstand, 
eigen bijdrage hoortoestellen. 
U moet voldoen aan de volgende voorwaarden.  
De kosten moeten noodzakelijk zijn, uw inkomen is 
te laag om de kosten zelf te betalen, u hebt weinig 
vermogen (zie bladzijde 2) en de kosten krijgt u 
niet ergens anders vergoed.  
Let op! Aanvragen moeten binnen 3 maanden zijn 
ingediend na de gemaakte kosten. 
Geen bijstand mogelijk voor 
- Schulden/boetes/schades; 
- Medische kosten zoals: bril, fysiotherapie, 

medicatie, vitamines, reiskosten en medische 
behandeling; 

- Eigen risico van uw zorgverzekering; 
- Vaste lasten;  
- Tandheelkundige behandelingen 
- Duurzame gebruiksgoederen (voor een lening 

hiervoor kunt u terecht bij de Kredietbank 
Nederland) 

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.kredietbanknederland.
nl/aanvragen-lening  
 

Werk of uitkering  Mogelijk recht op  Voorwaarden  Meer informatie  

Hebt u al minstens 
een jaar een laag 
inkomen? 

Individuele 
inkomenstoeslag 

- De individuele inkomenstoeslag is een 
eenmalige, jaarlijkse extra bijdrage. 

- Vooral bedoeld voor vervanging van 
huishoudelijke apparaten en meubilair. 

- U hebt er recht op als u minstens een jaar van 
een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm 
leeft en weinig vermogen (zie bladzijde 2) heeft. 

- Leeftijd vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde 
leeftijd 

- Niet geldig voor studenten 
- U kunt de toeslag 1 keer per jaar aanvragen. 

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 
 

Wonen Mogelijk recht op Voorwaarden Meer informatie  

Betaalt u 
gemeentelijke 
belastingen? 

Kwijtschelding 
gemeentelijke 
belastingen 

De gemeente kan in sommige gevallen de 
gemeentelijke belastingen kwijtschelden, zodat u 
minder of geen belasting hoeft te betalen. Dit kan 
alleen als u een inkomen op het sociaal minimum 
hebt. Ook gelden er regels voor de hoogte van uw 
vermogen (deze zijn anders dan de 
vermogensgrens op bladzijde 2). 

Afdeling Belastingen  
gemeente Duiven 
www.duiven.nl  

Hebt u een huurhuis 
en 
een 
minimuminkomen? 

Huurtoeslag De huurtoeslag is een bijdrage 
van de overheid in uw huurkosten. 
De hoogte van de toeslag kunt u zelf berekenen op 
de website 
www.toeslagen.nl. 

Belastingdienst: 
0800-0543 
www.toeslagen.nl 

Hebt u iets heel hard 
nodig (zoals 
apparatuur, 
levensmiddelen) 
maar heeft u er 
geen geld voor? 

Weggeefhoek Er zijn verschillende weggeefhoeken o.a. 
Weggeefhoek Duiven.  

Vooral te vinden op  
Facebook. Zoek daar  
naar deze initiatieven. 

mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/
http://www.kredietbanknederland.nl/aanvragen-lening
http://www.kredietbanknederland.nl/aanvragen-lening
mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/
http://www.duiven.nl/
http://www.toeslagen.nl/


 
 

 
 

Meubels nodig? Home Sweet Home Meubels die binnen de basisinrichting horen zijn 
gratis. 
Meubels die buiten de basisinrichting vallen, 
kosten € 10,00 per meubel 

www.homesweethomearnh
em.nl  

Liever nieuw 
meubilair of nieuwe 
baby-uitzet? 

Kredietbank 
Nederland 

U kunt een lening aanvragen bij de Kredietbank  
Nederland . Voor voorwaarden, kijk op website.  
Let op! Geld lenen kost geld! 

www.kredietbanknederland.nl/aan
vragen-lening 

 

Is een meubelstuk, 
apparaat of 
kledingstuk kapot? 

Repair Café Duiven- 
Duiven 

Neem kapotte spullen mee en ga in het Repair Café 
samen met de deskundigen aan de slag om het te 
repareren. 

www.repaircafe.org  
Facebook:  
Repair Café Duiven 

 Ruil & Reparatie 
Kring 
De Liemers 

Tegen een kleine vergoeding kun je kapotte spullen 
laten repareren (inloopmiddag). Ruilen van spullen 
die je niet nodig hebt, behoort ook tot de 
mogelijkheden. 

http://ruilkringdeliemers.nl 

Onderwijs Mogelijk recht op Voorwaarden Meer informatie 

Bent u 18 jaar of 
ouder en volgt u een 
studie met recht op 
studiefinanciering 
en heeft u te maken 
met een chronische 
ziekte en/of 
handicap? 

Individuele 
studietoeslag  

Bent u 18 jaar of ouder, volgt u een studie en kunt 
u door chronische ziekte en/of handicap geen 
bijbaan nemen en later niet volledig werken, dan 
kunt u mogelijk een individuele studietoeslag 
ontvangen. Kijk voor de voorwaarden op onze 
website.  

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 
 

Zit(ten) uw 
kind(eren) op het 
beroepsonderwijs of 
op het voortgezet 
onderwijs, is/zijn uw 
kind(eren) jonger 
dan 18 jaar en moet 
u een ouderbijdrage 
betalen? 

Regeling 
ouderbijdrage  
 
 
 
 

De school ontvangt de ouderbijdrage tot een 
maximumbedrag van  
€ 75,00 per kind. Voorwaarden: 
- Het kind krijgt beroeps- of voortgezet onderwijs. 
- Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de 

bijstandsnorm. 
- U hebt geen of weinig vermogen (zie bladzijde 2). 

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 
 

Zit uw kind op 
basisschool groep 7 
of 8 of op beroeps 
onderwijs of 
voortgezet 
onderwijs? 

Computer/ laptop/ 
IPad 

Uw gezin kan op aanvraag twee keer per vijf jaar 
een bedrag van maximaal  
€ 500,00 ontvangen voor een 
computer/laptop/IPad en eventueel printer. U 
moet wel binnen 30 dagen na ontvangst van deze 
vergoeding de originele nota inleveren.  

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 
 

Studeert u zelf of 
heeft u (een) 
studerende 
kind(eren)?  

Studiefinanciering Studiefinanciering is er voor 
mbo-studenten. Studenten hbo of universiteit 
kunnen een lening aanvragen. 

DUO Informatielijn 
050-5997755 
www.duo.nl 

Kinderen Mogelijk recht op Voorwaarden Meer informatie 

Hebt u een 
kind/kinderen 
jonger dan 18 jaar? 

Kinderbijslag  Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan 
de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. 
Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen 
jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk 
kinderbijslag (ieder kwartaal). 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

024-3431020 
www.svb.nl 

http://www.homesweethomearnhem.nl/
http://www.homesweethomearnhem.nl/
http://www.repaircafe.org/
http://ruilkringdeliemers.nl/
mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/
mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/
mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/


 
 

 
 

 Kindgebonden 
budget 

Krijgt u kinderbijslag, dan kunt u misschien ook een 
“kindgebonden budget” van de Belastingdienst 
krijgen. Dit is een extra maandelijkse bijdrage van 
de overheid voor gezinnen met kinderen. Of u een 
kindgebonden budget krijgt, hangt af van het 
inkomen van uw gezin. 

Belastingdienst: 
T 0800-0543 
I www.toeslagen.nl 

Maakt u gebruik van 
kinderopvang? 

Kinderopvang  Kinderopvangtoeslag is een 
tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de 
kinderopvang (Als uw kind naar een geregistreerde 
dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat). 
Hoeveel toeslag ouders krijgen, hangt onder 
andere af van hun inkomen en leefsituatie. En 
hoeveel kinderen naar de opvang gaan. 
Voorwaarden en meer informatie: bekijk dan de 
website. 

Belastingdienst: 
0800-0543 
www.toeslagen.nl  

Hebt u een 
gehandicapt 
kind thuis wonen in 
de 
leeftijd van 3 tot 18 
jaar? 

Tweemaal 
kinderbijslag 

Het is mogelijk voor thuiswonende kinderen die 
intensieve zorg nodig hebben twee keer zoveel 
kinderbijslag te krijgen. Een ouder met een 
gehandicapt kind, maar zonder partner of waarvan 
de partner niet werkt, heeft recht op een extra 
bedrag aan kinderbijslag (bovenop de twee keer 
kinderbijslag). 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

024-3431020 
www.svb.nl  

Hebt u kinderen 
tussen de 6 en 18 
jaar? 

Kindregelingen  Uw kind ontvangt kleding/schoenenbonnen en 
schoolspullenbonnen, een tijdschriftabonnement 
naar keuze (voor kinderen van 4 tot 12 jaar), een 
totaalbedrag voor diplomazwemmen als uw kind 
basisonderwijs, voortgezet of beroeps onderwijs 
volgt, en u in het bezit bent van de Gelrepas. 

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 
 

Zorg en welzijn  Mogelijk recht op  Voorwaarden Meer informatie  

Hebt u een 
minimuminkomen 
en moeite met het 
betalen van uw 
ziektekostenverzeke
ring? 

Zorgtoeslag Met de zorgtoeslag kunt u een gedeelte van de 
premie voor de zorgverzekering betalen. De 
hoogte van de zorgtoeslag hangt af van uw 
inkomen. Op de website www.toeslagen.nl kunt u 
berekenen hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen. 

Belastingdienst: 
0800-0543 
www.toeslagen.nl 

Wilt u goed 
verzekerd zijn tegen 
zorgkosten, maar 
heeft u een laag 
inkomen? 

Collectieve 
ziektekostenverzek
ering  

Samen met zorgverzekeraar 
Menzis biedt de gemeente Duiven een goed en 
betaalbaar zorgverzekeringspakket, voor mensen 
met een laag inkomen. Inwoners met een laag 
inkomen krijgen korting op de premie. Bij  deze 
verzekering heeft u ook recht op een vergoeding 
voor de eigen bijdrage Wmo. 
- Uw inkomen mag maximaal 120% van de 

bijstandsnorm zijn. Ook gelden er regels voor de 
hoogte van uw vermogen (zie bladzijde 2). 

- Afsluiten moet voor 1 januari van het nieuwe 
jaar. 

- Studenten zijn uitgesloten. 

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 
 
Menzis: 
www.gezondverzekerd.nl  
overstapcoach Menzis: 
088 222 4080 

Hebt u een inkomen 
tussen 120% en 
140% van de 
bijstandsnorm en 
extra kosten wegens 
chronische ziekte 
en/of handicap? 

 Hebt u een inkomen tussen 120 tot 140%, weinig 
vermogen (zie bladzijde 2) en extra kosten door 
een chronische ziekte en/of handicap, dan kunt u 
ook voor de collectieve verzekering bij Menzis 
terecht met pakket GarantVerzorgd3. Dan wordt 
ook het eigen risico vergoed.  

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 
Menzis: 
www.gezondverzekerd.nl  
overstapcoach Menzis:  
088 222 4080 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.toeslagen.nl/
http://www.svb.nl/
mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/
mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/
http://www.gezondverzekerd.nl/
mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/
http://www.gezondverzekerd.nl/


 
 

 
 

Hebt u extra kosten 
in 
verband met een 
chronische ziekte 
en/of handicap? 
 

Regeling  
meerkosten voor 
mensen met 
chronische ziekte 
en/of handicap 

U ontvangt een toeslag van € 300,00 per persoon. 
- U hebt een chronische ziekte en/of een handicap.  
- Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de 

bijstandsnorm. 
- U hebt geen of weinig vermogen (zie bladzijde 2). 
- Hebt een inkomen tussen 120%  en 140% kunt u 

een bedrag van € 150,00 per persoon aanvragen. 

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 

Hebt u per maand 
weinig leefgeld en 
kunt u daarom niet 
voldoende eten 
kopen? 

Voedselbank De voedselbank stelt voedselpakketten 
beschikbaar als tijdelijke ondersteuning (maximaal 
3 jaar) voor gezinnen, huishoudens en personen 
die financieel niet in staat zijn te voorzien in hun 
primaire dagelijkse voedselbehoefte. 
- Dit kan alleen op verzoek van professionele 

zorgverleners. 

www.voedselbankarnhem.n
l  

Hebt u te weinig 
geld om kleding te 
kopen? 

Kledingbank  Stichting Kledingbank Arnhem e.o. geeft 
(tweedehands) kleding aan mensen die het hard 
nodig hebben, maar het zelf niet kunnen betalen. 
- Dit kan alleen op verzoek van hulpverleners. Voor 

elke afspraak bij de kledingbank heb je een 
verwijzing nodig (max. eens in de zeven 
maanden). 

www.kledingbankarnhem-
eo.nl 

Hebt u een huisdier, 
maar heeft u daar 
nu te weinig geld 
voor? 

Dierenvoedsel- 
bank 

De voedselbank voor dieren is een initiatief om 
dieren niet de dupe te laten worden van financiële 
strubbelingen van hun baasje. 

http://dvbgl.nl  

Hebt u de pensioen-
gerechtigde leeftijd 
bereikt? 

Regeling voor 
duurzame 
gebruiksgoederen 
voor mensen met 
pensioengerechtigd
e leeftijd. 

De toeslag van € 200 is een eenmalige jaarlijkse 
extra bijdrage voor vervanging van apparatuur 
zoals: wasmachine, koelkast.  
- Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de 

bijstandsnorm, u hebt geen of weinig vermogen 
(zie bladzijde 2)  

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 

Vrije Tijd  Mogelijk recht op Voorwaarden  Meer informatie  

Wilt u sporten en 
leuke dingen doen, 
maar hebt u daar te 
weinig geld voor? 

Gelrepas Met de GelrePas kunnen inwoners met een 
minimuminkomen tegen een lager bedrag of gratis 
deelnemen aan sociaal- maatschappelijke en sport 
activiteiten. 
- U hebt een inkomen tot 120% van de 

bijstandsnorm. 
- U hebt geen of weinig vermogen (zie bladzijde 2). 
- niet geldig voor studenten 

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 

Hebt u (een) 
kind(eren) 
in de leeftijd van 6 
tot 18 jaar? 

Kindregelingen/ 
Educatieve 
tijdschriften  

De kindregelingen bevatten o.a. bonnen voor de 
aanschaf van kinderkleding, schoenen en 
schoolspullen 
(uitgave eens per jaar). 
Het abonnement voor een educatief tijdschrift is 
voor kinderen in groep 1 tot en met 8 (Bobo, Okki, 
Wild van Freek of National Geographic Junior, 
afhankelijk van de groep). 
- Uw kind heeft recht op deze voorzieningen als u 

in het bezit bent van de GelrePas. 

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 

Hebt u kinderen 
tussende 4 en 18 
jaar en hebt u 
een laag inkomen? 

Hulp van stichting 
Leergeld  

Stichting Leergeld de Liemers verwijst u door naar 
voorliggende voorzieningen en biedt hulp in de 
vorm van directe betaling van contributie 
sportvereniging, muziekles, toneel, ballet, scouting, 
schoolreisjes, etc. Het inkomen moet beneden 
120% van het bijstandsniveau liggen. 

www.leergelddeliemers.nl 
0316 764000 
info@leergelddeliemers.nl 
 

mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/
http://www.voedselbankarnhem.nl/
http://www.voedselbankarnhem.nl/
http://www.kledingbankarnhem-eo.nl/
http://www.kledingbankarnhem-eo.nl/
http://dvbgl.nl/
mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/
mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/
mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/
http://www.leergelddeliemers.nl/


 
 

 
 

 
 
Sociaal Raadslieden 
De Sociaal Raadslieden kunnen u ook op weg helpen. Zij geven informatie, advies en 
ondersteuning bij vragen over onder andere uitkeringen, voorzieningen, toeslagen, belastingen en 
schulden. De hulp is gratis voor inwoners van de gemeente Duiven die het financieel niet breed 
hebben. 
 
De Sociaal Raadslieden hebben twee spreekuren; 

• Maandag 10.30 – 12.00 uur gemeentehuis, Koning Willem-Alexanderplein 1 Duiven 

• Donderdag 13.30 – 15.00 uur STMR Eltensestraat 17 Duiven 
 
Nog vragen?  
Neem dan contact op met het loket WWZ Duiven. Wij helpen u graag. 
Meer informatie vindt u op www.loketwwz.info of bel naar 0900 279 1111 op werkdagen van 8.30 u. 
tot 12.30 u. U kunt ook een mail sturen naar loketwwz@duiven.nl. 
 
 
Deze folder is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 

Financien  Mogelijk recht op  Voorwaarden  Meer informatie  

Hebt u (dreigende) 
achterstanden in uw 
betalingen of andere 
financiële 
problemen? 

Schuldhulp- 
verlening  

De gemeente gaat met u in gesprek en brengt de 
mogelijkheden in kaart. Samen met u gaan we op 
zoek naar mogelijkheden om aan uw financiële 
problemen te werken. 

- loketwwz@duiven.nl 
- www.loketwwz.info  
- bel 0900 279 1111  

ma/vr  8.30-12.30u. 

 Thuisadministratie  Tijdelijke ondersteuning van vrijwilligers bij het 
regelen van de (financiële) administratie en het 
invullen van formulieren. 

Algemene informatie? 
www.mikado-welzijn.nl 
0316 250 700 

Speciale 
Omstandigheden  

Mogelijk recht op  Voorwaarden  Meer informatie  

Zijn er speciale 
omstandigheden 
en bovenstaande 
voorzieningen 
zijn niet voldoende? 

Bijdrage van 
Charitas, 
hulp van: Kerken 
voor nu, Dullert 
Stichting, st. 
Leergeld, Home 
Sweet Home 
Arnhem. Ook 
speciale acties 
rondom de 
feestdagen. 

Afhankelijk van de organisatie. Kijk hiervoor op hun 
website. 

Dullertstichting: op 
werkdagen van 9.00 -
10.00u.,  
026  442 51 92.  
 
www.homesweethomearnhem.
nl 

 
www.leergelddeliemers.nl 
T0316 764000 
info@leergelddeliemers.nl 
 

http://www.loketwwz.info/
mailto:loketwwz@duiven.nl
mailto:loketwwz@duiven.nl
http://www.loketwwz.info/
http://www.mikado-welzijn.nl/
http://www.homesweethomearnhem.nl/
http://www.homesweethomearnhem.nl/
http://www.leergelddeliemers.nl/

