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Checklist financiële regelingen  
voor mantelzorgers van inwoners van Nieuwegein 

 

Ben je mantelzorger en heb je een laag inkomen en/of beperkt budget? In dit overzicht 

vind je financiële regelingen waar je mogelijk gebruik van kunt maken.  

Loop de verschillende onderdelen langs en kijk wat op jouw situatie van toepassing is. 

Vragen of hulp nodig bij het aanvragen van een voorziening of vergoeding? Neem contact 

op met de mantelzorgmakelaars van het steunpunt mantelzorg Nieuwegein. We helpen je 

graag. 

 

OVERZICHT REGELINGEN  

(snel naar een onderdeel: klik op de link) 

Belasting en toeslagen 

Regelingen gemeente Nieuwegein 

Vergoeding van woningaanpassingen en hulpmiddelen 

Persoonsgebonden budget (pgb) 

Landelijke regelingen voor gezinnen met kinderen 

Overige regelingen 

Hulp nodig? 

 

BELASTING EN TOESLAGEN 

 

TOESLAGEN 

1. Zorgtoeslag 

 

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van je zorgverzekering. Of je zorgtoeslag krijgt 

en hoe hoog de toeslag is, hangt af van je inkomen. 

Zie de site van de Belastingdienst voor meer informatie. 

 

2. Huurtoeslag 

 

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van je woning. Je huur moet dan onder een 

bepaald maximum zitten en het moet gaan om een zelfstandige woonruimte. Net als bij 

de zorgtoeslag is het afhankelijk van je inkomen of je huurtoeslag krijgt, en hoe hoog de 

toeslag is. 

Zie de site van de Belastingdienst voor meer informatie. 

 

3. Kinderopvangtoeslag 

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van het kinderdagverblijf en naschoolse 

opvang. 

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag lees je op de site van de Belastingdienst 

http://mantelzorgnieuwegein.nl/contact
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag
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Let op: heb je geen recht op kinderopvangtoeslag omdat je niet aan de voorwaarden 

voldoet? Soms is dan een vergoeding mogelijk via de gemeente. Bijvoorbeeld als de 

opvang nodig is om sociale of medische redenen. Meer informatie over de regeling staat 

op de website van Werk en Inkomen Lekstroom. 

 

4. Kindgebonden budget 

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar. Die krijgt 

je naast de kinderbijslag. Heb je al een toeslag? Dan krijgt je vanzelf kindgebonden 

budget, als je er recht op hebt. 

Zie de site van de Belastingdienst voor meer informatie. 

Soms is dubbele kinderbijslag mogelijk, onder het kopje ‘regelingen voor gezinnen met 

kinderen’ lees je er meer over.  

 

BELASTINGAFTREK ZORGKOSTEN 

Als je zorgkosten hebt, mag je bepaalde kosten aftrekken. De Belastingdienst noemt dit 

‘specifieke zorgkosten’. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te 

mogen aftrekken. En je mag soms ook de kosten aftrekken die je voor anderen maakt. 

Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld 

ook kosten voor hulpmiddelen. In het overzicht zorgkosten lees je welke kosten 

aftrekbaar zijn. De regels hiervoor kunnen per kalenderjaar verschillen. 

Meer informatie: 

• Belastingdienst 

• Meerkosten.nl 

 

Tip: het steunpunt mantelzorg Nieuwegein organiseert elk voorjaar een 

informatiebijeenkomst over de aftrek van zorgkosten. Zie voor de datum de agenda op 

de website van het steunpunt. 

 

TEGEMOETKOMING SPECIFIEKE ZORGKOSTEN  

Heb je uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in je belastingaangifte en 

hierdoor weinig of geen belasting betaald? Dan heb je misschien recht op een 

tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten.  

Je hoeft deze tegemoetkoming niet apart aan te vragen, je krijgt vanzelf bericht als je 

belastingaangifte gedaan hebt en ervoor in aanmerking komt. 

Je leest op de site van de Belastingdienst meer over de tegemoetkoming specifieke 

zorgkosten 

 

  

https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/tegemoetkoming-kosten-kinderopvang-op-basis-van-sociaal-medische-indicatie_3748/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kindgebonden-budget/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/overzicht_zorgkosten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/
https://meerkosten.nl/
http://mantelzorgnieuwegein.nl/activiteiten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/tegemoetkoming_specifieke_zorgkosten/tegemoetkoming_specifieke_zorgkosten
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UITGAVEN VOOR TIJDELIJK VERBLIJF THUIS VAN EEN NAASTE MET EEN WLZ-

INDICATIE 

Woont er in het weekend of tijdens de vakantie iemand met een ernstig handicap van 21 

jaar of ouder die meestal in een Wlz-instelling verblijft bij jou? En maak je daarvoor extra 

kosten? Dan mag je deze uitgaven aftrekken van de belasting. 

Je leest op de site van de Belastingdienst meer over deze regeling. 

 

BELASTINGVRIJE SCHENKING ONTVANGEN 

Zorg je voor iemand en wil diegene je graag een vergoeding geven voor je hulp? 

Misschien is een belastingvrije schenking dan een mogelijkheid.  

Een ouder mag een kind jaarlijks ongeveer 5.500 euro schenken, zonder dat daar 

belasting over betaald moet worden. Schenkingen aan anderen dan een kind zijn per jaar 

tot ongeveer 2.200 euro belastingvrij.  

Je leest op de site van de Belastingdienst meer over de hoogte van belastingvrije 

schenkingen en over de voorwaarden. 

Let op: een belastingvrije schenking wordt meestal niet verrekend met een uitkering die 

via het UWV loopt. Ontvang je bijstand, dan zijn de regels een stuk strenger en is het 

bedrag dat je als schenking mag ontvangen vaak lager. Informeer voordat iemand je een 

bedrag wil schenken eerst goed wat de gevolgen ervan zijn voor een eventuele uitkering.  

 

REGELINGEN GEMEENTE NIEUWEGEIN 

 

BIJSTANDSUITKERING 

Heb je een laag inkomen? Dan krijg je misschien bijstand van de gemeente. Bijstand is 

een uitkering voor mensen die - een tijdje - niet genoeg geld hebben om van te leven. 

Meer informatie: 

• Regelhulp 

• Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 

 

REGELINGEN VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN 

Naast de bijstand zijn er voor mensen met een laag inkomen verschillende 

mogelijkheden voor ondersteuning via de gemeente Nieuwegein. Bijvoorbeeld: 

• Bijzondere bijstand 

• Collectieve zorgverzekering 

• Individuele inkomenstoeslag 

• Individuele studietoeslag 

• Stichting Leergeld 

• Tegemoetkoming kosten kinderopvang 

• Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie 

• Nieuwegein Stadspas 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/uitgaven_voor_ernstig_gehandicapten/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/bijstandsuitkering
https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/uitkering_3289/
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• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Lees meer over deze regelingen op de website van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). 

 

Tip: op de website van het Nibud kun je (globaal) via een checklist bekijken welke 

regelingen op jou van toepassing zijn. 

 

WOONKOSTENTOESLAG 

Kun je je huur of hypotheek niet meer betalen omdat je inkomen plotseling is gedaald? 

Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid? Dan krijg je misschien van de 

gemeente woonkostentoeslag. Woonkostentoeslag is een tijdelijke bijdrage van de 

gemeente om de huur of hypotheek te betalen. Het is een vorm van bijzondere bijstand 

en aan te vragen via WIL. 

Meer informatie: Regelhulp 

 

FIETS- EN COMPUTERREGELING VOOR KINDEREN 

De gemeente Nieuwegein vindt dat elk schoolgaand kind een fiets, een laptop/tablet en 

een printer zou moeten hebben. Daarom is er via de Stichting Leergeld een fietsregeling 

en een computerregeling.  

Lees meer over de fiets- en computerregeling op de website van de gemeente. 

 

MANTELZORGWAARDERING 

 

De gemeente Nieuwegein waardeert jouw inzet als mantelzorger enorm. En laat dat 

graag jaarlijks blijken via de zogenaamde ‘mantelzorgwaardering’. De waardering bestaat 

uit een geldbedrag, uitgekeerd in VVV-bonnen. 

Je leest meer over de mantelzorgwaardering op de website van het steunpunt 

mantelzorg Nieuwegein. 

 

VOEDSELBANK 

De Voedselbank Nieuwegein helpt mensen die door omstandigheden in de (financiële) 

problemen zijn gekomen (tijdelijk) met een wekelijks voedselpakket. 

 

 

VERGOEDING VAN WONINGAANPASSINGEN EN HULPMIDDELEN 

 

WONINGAANPASSINGEN 

Is het nodig om vanwege de zorg voor je naaste het huis aan te passen? Is bijvoorbeeld 

een traplift nodig, of een verhoogd toilet? Er zijn verschillende manieren om de 

woningaanpassing te bekostigen: 

• Zelf betalen 

• Vergoeding via de gemeente 

https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/extras-nieuwegein_3343/
https://berekenuwrecht.nibud.nl/#/panel/0
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/huur-hypotheek-toeslag
https://www.nieuwegein.nl/inwoner/onderwijs-en-jeugdhulp/pc-en-fietsregeling
http://mantelzorgnieuwegein.nl/mantelzorgwaardering
http://mantelzorgnieuwegein.nl/mantelzorgwaardering
https://voedselbanknieuwegein.nl/
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/zelf-bekostigen-woningaanpassing-2/
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/vergoeding-woningaanpassing-wmo/
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• Vergoeding door de zorgverzekering 

Soms is het beter en goedkoper naar een aangepaste woning te verhuizen. 

 

HULPMIDDELEN 

Heb je een hulpmiddel maar een tijdje nodig? Bijvoorbeeld enkele maanden? Dan kun je 

een hulpmiddel lenen of huren bij een thuiszorgwinkel. 

Heb je een hulpmiddel altijd of een lange tijd nodig? Dan vergoedt UWV, de gemeente of 

de zorgverzekering deze vaak. Waar je terecht kunt voor de vergoeding is afhankelijk 

van het soort hulpmiddel. En wat voor jou het beste is. 

Meer informatie: 

• Regelhulp 

• Hulpmiddelenwijzer (overzicht hulpmiddelen en vergoedingen) 

 

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) 

 

Met een persoonsgebonden budget – afgekort pgb - kunnen mensen die zorg nodig 

hebben, zelf zorg inkopen.  

Heeft degene voor wie jij zorgt een pgb en verleen jij hem of haar zorg waarvoor het pgb 

bedoeld is? Dan kan je naaste – als er voldoende budget is – jou uit het pgb betalen voor 

je hulp. Hier zijn wel allerlei voorwaarden aan verbonden. 

Meer weten over de mogelijkheden, en waar je op moet letten bij het werken via een 

pgb? Je leest hier meer: 

• Regelhulp 

• Per Saldo 

• Mantelzorg NL 

 

LANDELIJKE REGELINGEN VOOR GEZINNEN MET KINDEREN 

 

DUBBELE KINDERBIJSLAG 

Heb je een thuiswonend kind dat  door een aandoening of beperking intensieve zorg 

nodig heeft? Dan kun je dubbele kinderbijslag krijgen als je kind 3 jaar of ouder is, maar 

nog geen 18 jaar. 

Je leest op de website van de SVB meer over de regeling.  

 

  

https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/vergoeding-woningaanpassing-door-zorgverzekeraar/
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/verhuizen-aangepaste-woning
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/vergoeding-van-hulpmiddelen
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/persoonsgebonden-budget-pgb
http://www.pgb.nl/
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/geldzaken/persoonsgebonden-budget-pgb-2/
https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-thuiswonend-kind-intensieve-zorg
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STICHTINGEN EN FONDSEN 

Er zijn verschillende fondsen die gezinnen met kinderen financieel ondersteunen.  

Stichting Leergeld 

Stichting Jarige Job 

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Nationaal Fonds Kinderhulp 

 

Je kunt je aanvraag doen via een van bovenstaande fondsen. Weet je niet precies waar 

je je aanvraag het beste kunt doen? Dien dan je vraag in via Samen voor alle kinderen. 

Deze organisatie bekijkt bij welk van bovenstaande fondsen je vraag het beste past en 

stuurt deze door naar dat fonds.  

 

OVERIGE REGELINGEN 

 

EIGEN BIJDRAGE WLZ VERLAGEN 

Heeft degene voor wie je zorgt een Wlz-indicatie? Dan betaalt hij maandelijks een eigen 

bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK berekent de eigen 

bijdrage met het inkomen en eventuele vermogen van je naaste van 2 jaar geleden. Is 

dat inkomen of vermogen (veel) lager geworden? Dan kun je het CAK vragen om de 

eigen bijdrage aan te passen. Het CAK berekent de eigen bijdrage dan opnieuw. Hiervoor 

gebruikt ze je inkomen en vermogen van dit jaar. 

Meer informatie staat op de website van het CAK.  

Bij een heel laag inkomen kun je soms vrijstelling van de eigen bijdrage Wlz aanvragen.  

 

SUN LEKSTROOM (FONDS) 

SUN Lekstroom (Stichting Urgente Noden Lekstroom) ondersteunt mensen die in acute 

financiële nood zitten. De organisatie helpt als hulp via andere loketten niet mogelijk is. 

En doet dit in de vorm van een financiële bijdrage (gift) en/of een renteloze lening. 

Meer informatie staat op de website van SUN Lekstroom. 

 

VAKANTIEBANK 

Stichting De Vakantiebank heeft als doel mensen met een laag inkomen 

(bijstandsniveau) een onbezorgde vakantieweek aan te bieden op een mooie en 

recreatieve locatie in Nederland. Om even los te zijn van de thuissituatie en nieuwe 

energie op te doen. 

  

https://www.leergeld.nl/
https://www.stichtingjarigejob.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://kinderhulp.nl/
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/aanpassing-van-de-eigen-bijdrage-aanvragen
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/vrijstelling-aanvragen-lage-eigen-bijdrage-wlz
https://sunlekstroom.nl/
https://www.devakantiebank.nl/
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HULP NODIG? 

 

STEUNPUNT MANTELZORG NIEUWEGEIN 

Hulp nodig bij het beoordelen of bepaalde regelingen uit de checklist op jouw 

(mantelzorg)situatie van toepassing zijn? Of wil je dat iemand je helpt bij de aanvraag 

van de voorzieningen? De mantelzorgmakelaars van het steunpunt mantelzorg 

Nieuwegein helpen je graag (en kosteloos). Neem gerust contact op. 

 

SOCIAAL RAADSLIEDEN 

Sociaal raadslieden geven (gratis) informatie en advies over wetten en regels, rechten en 

plichten. Ze kunnen samen met je bekijken welke regels en regelingen op jouw situatie 

van toepassing zijn. En je helpen bij het aanvragen van toeslagen en uitkeringen.  

Meer informatie en contactgegevens vind je op de website van Vitras. 

SOCIAAL, JURIDISCH SERVICEPUNT NIEUWEGEIN (SJS) 

Het Sociaal, Juridisch Servicepunt Nieuwegein (SJS) bestaat uit een samenwerking 

tussen MOvactor, Santé Partners, De Tweede Verdieping en diverse advocatenkantoren. 

Vrijwilligers en beroepskrachten helpen je bij bijvoorbeeld juridische vragen, de 

administratie en het invullen van aanvraagformulieren.  

Weten wat het SJS voor je kan betekenen? Kijk op www.sjsnieuwegein.nl 
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