
Voorzieningencheck  

Door het nalopen van onderstaande voorzieningen, blijkt welk aanvragen u nog zou kunnen doen. U 

kunt deze voorzieningencheck meenemen naar het Servicepunt XL. Wij kunnen u advies geven en/of 

u ondersteunen bij het doen van de aanvraag. 

o Weet u of u recht heeft op Individuele Inkomenstoeslag? Check de voorwaarden 
Deze toeslag helpt u om bijvoorbeeld een grote uitgave te doen. Zoals het kopen van een 
koelkast, eettafel of wasmachine. 
 

o Heeft u de Ooievaarspas en maakt u gebruik van de Ooievaarsregelingen? 

o Heeft u schoolgaande kinderen en kunt u sommige kosten niet betalen?  

Onder bepaalde voorwaarden kunt u mogelijk een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. Denk 

aan een vergoeding voor bijvoorbeeld een fiets, computer of schoolreisje of de contributie 

voor een sportclub of scouting. 

 

o In geval van reiskosten woon-werk; maakt u gebruik van een reiskostenregeling? 

o Heeft u een kind (3-18jr) met een beperking? Als er een CIZ-indicatie is, dan kan dubbele 
kinderbijslag worden aangevraagd.  
 

o Ontvangt u de Kinderbijslag (via SVB)?  

o Ontvangt u de Toeslagen via Toeslagenwet? (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden 

budget, kinderopvangtoeslag). Voor meer informatie neem contact op met de Helpdesk 

Geldzaken. 

 

o Kinderen <12 jaar binnen het gezin: ontvangt u de Inkomensafhankelijke combinatiekorting 
via Belastingdienst? Ook deze heffingskorting kan maandelijks worden ontvangen. Voor meer 
informatie neem contact op met de Helpdesk Geldzaken. 
 

 
o Is er een kostdelersnorm op het inkomen?  Dan zijn er gezinsleden van 21 jaar of ouder die 

een bijdrage dienen te geven voor het delen van de kosten. De bijdrage dient de gemiste 

inkomsten te compenseren, maar ook de extra gemeentebelasting, en de door inwoning van 

het 21+ gezinslid, verlaagde huurtoeslag. 

 

o Heeft u kwijtschelding aangevraagd? 

• Gemeentebelasting 

• Belasting van de RBG (Regionale Belasting Groep) 

Bij vragen of hulp (bijvoorbeeld aanvraag met terugwerkende kracht), kunt u contact opnemen 
met de Helpdesk Geldzaken. (Kwijtschelding kan altijd binnen 3 maanden na de laatste betaling 
worden aangevraagd).  

 

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/toeslagen-en-vergoedingen/individuele-inkomenstoeslag-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/ooievaarspas-en-ooievaarsregelingen/ooievaarspas-aanvragen.htm
https://www.leergelddenhaag.nl/
https://helpdeskgeldzaken.nl/
https://helpdeskgeldzaken.nl/
https://helpdeskgeldzaken.nl/
https://helpdeskgeldzaken.nl/


o Bij samenleving partners: Heeft de minstverdienende partner de heffingskorting 
aangevraagd bij Belastingdienst? De heffingskorting kan maandelijks worden uitgekeerd. (Dit 
kan alleen bij gehuwden of samenwonenden met kinderen).  

 

o Als bronheffing wordt toegepast via het CAK (betaling van bestuursrechtelijke premie); 
informeer of de bronheffing kan worden gestopt. 

 


