Taal: Nederlands

Toelichting en woordenlijst

Verzoek persoonlijke betalingsregeling
toeslagen

Toelichting bij de vragen
1 Uw gegevens
1a Voorletters en achternaam
Vul uw voorletters en achternaam in.
1b Burgerservicenummer (BSN)
Vul uw burgerservicenummer (BSN) in. Uw BSN staat op uw
paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en op de pas van uw
zorgverzekering.
1c Telefoonnummer(s)
Vul het telefoonnummer in waarop we u kunnen bellen als wij nog
vragen hebben. Bent u niet altijd op hetzelfde nummer bereikbaar?
Dan kunt u een 2e nummer invullen.
2 Uw huishouden
2a Bent u de enige persoon van 18 jaar of ouder die op uw
adres woont?
Bent u de enige bewoner van 18 jaar of ouder die ingeschreven staat
op uw adres? Antwoord dan met ‘Ja’. Wonen er ook andere
volwassenen op uw adres? Antwoord dan met ‘Nee’.
2b Hebt u een toeslagpartner?
U bent bijvoorbeeld toeslagpartners als u getrouwd bent, een
samenlevingscontract hebt of samen een kind hebt. Bij de
berekening van uw toeslagen tellen wij het inkomen van uw
toeslagpartner mee. Twijfelt u of u toeslagpartners bent? Ga naar
toeslagen.nl/partner voor meer informatie.
2c Was deze persoon ook uw toeslagpartner in een jaar
waarover u toeslag moet terugbetalen?
Wilt u weten over welk jaar u toeslag moet terugbetalen? Dit staat
in de brieven die u krijgt over welk bedrag u moet terugbetalen.
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Voorbeelden
– Staat er ‘zorgtoeslag 2019’, en was uw huidige toeslagpartner ook
in 2019 uw toeslagpartner? Vul dan ‘Ja’ in.
– Staat er ‘zorgtoeslag 2018’, en was uw huidige toeslagpartner in
2018 nog niet uw toeslagpartner? Vul dan ‘Nee’ in.
– Moet u toeslag over 2018 én 2019 terugbetalen, en was uw huidige
toeslagpartner in 2018 nog niet uw toeslagpartner, maar in 2019
wel? Vul dan ‘Ja’ in.
2d Voorletters en achternaam van uw toeslagpartner
Vul de voorletters en achternaam van uw toeslagpartner in.

2e Burgerservicenummer (BSN) van uw toeslagpartner
Vul het BSN van uw toeslagpartner in. Dit staat op het paspoort, de
identiteitskaart, het rijbewijs en de pas van de zorgverzekering van
uw toeslagpartner.
2f Huurt u een deel van de woning waarin u woont?
Huurt u niet de hele woning, maar bijvoorbeeld een kamer? En hebt u
een eigen huurcontract voor het deel van de woning dat u huurt?
Antwoord dan met ‘Ja’. Dit is meestal het geval als u op kamers
woont of kostganger bent.
2g Hebt u medebewoners die 21 jaar of ouder zijn?
Vul het aantal bewoners in die 21 jaar of ouder zijn en op uw adres
staan ingeschreven. Tel uzelf niet mee. Hebt u een toeslagpartner?
Tel ook die niet mee als medebewoner. Kinderen van 21 jaar of ouder
tellen wel mee als medebewoner.
2h Hoeveel medebewoners hebt u?
Vul het aantal in. Tel uzelf niet mee. Hebt u een toeslagpartner?
Tel ook die niet mee.
2i Geldt een van de volgende situaties voor 1 of meer
van uw medebewoners?
Uw medebewoner betaalt eigen huur.
Uw medebewoner betaalt de huur niet samen met u of andere
bewoners. Én uw medebewoner heeft een eigen huurcontract voor
het deel van de woning dat hij of zij huurt.
Uw medebewoner doet een opleiding die recht geeft op studiefinanciering
of een tegemoetkoming scholieren.
Studeert uw medebewoner, maar krijgt hij of zij geen studie
financiering? Bijvoorbeeld omdat hij of zij wat langer over een studie
doet? Of te oud is voor studiefinanciering? Het kan zijn dat uw
medebewoner wel een opleiding doet die recht geeft op
studiefinanciering. Op duo.nl kunt u zien voor welke opleidingen
iemand studiefinanciering kan krijgen.
Uw medebewoner volgt een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
Dit is een praktijkopleiding aan het mbo waarbij iemand geen
studiefinanciering krijgt, maar vaak wel een salaris van het leerbedrijf.
2j Voor hoeveel medebewoners geldt dit?
Tel uzelf niet mee. Hebt u een toeslagpartner? Tel ook die niet mee.
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2k Hebt u een kostganger?
Een kostganger is iemand die bij u woont en u daarvoor betaalt. Het
‘kostgeld’ is niet alleen een vergoeding voor woonkosten, maar ook
voor het eten en schoonmaken bijvoorbeeld. Eigen kinderen hoeft u
niet mee te tellen, ook niet als ze ‘kostgeld’ betalen.
2l Hoeveel kostgangers hebt u?
Vul het aantal kostgangers in dat u in huis hebt.
2m Totaalbedrag dat u per maand van uw kostgangers krijgt
Dit is de vergoeding die u krijgt van uw kostganger. U krijgt ‘kostgeld’
van uw kostganger: een bijdrage voor de kamer, maar bijvoorbeeld
ook een vergoeding voor de maaltijden die u verzorgt en voor het
schoonmaken van de kamer. Eigen kinderen hoeft u niet mee te
tellen, ook niet als ze ‘kostgeld’ betalen.
3 Inkomsten
3a Loon, pensioen en uitkering
Vul in hoeveel loon, pensioen en uitkering u elke maand op uw
rekening bijgeschreven krijgt. U mag onkostenvergoedingen hiervan
aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan een reiskostenvergoeding of een
thuiswerkvergoeding. Een vrijwilligersvergoeding tot € 150 per
maand hoeft u niet mee te tellen. Is het meer? Dan moet u het
bedrag erboven meetellen bij 3b.
Hebt u meerdere inkomsten, bijvoorbeeld loon én pensioen?
U kunt dan 2 invulvakjes gebruiken.
3b Extra loon, zoals vakantiegeld, 13e maand, eindejaars
uitkering, winstdeling en bonus, dat u de komende 12 maanden
netto krijgt
Vul in hoeveel u de volgende 12 maanden netto aan extra’s verwacht
te krijgen. Zoals vakantiegeld, 13e maand, eindejaarsuitkering,
winstdeling en bonussen.
Uw vakantiegeld, 13e maand, eindejaarsuitkering, winstdeling en
bonus staan op uw loonstrookje. Maak een schatting als u het niet
precies weet. Bijvoorbeeld door het bedrag van vorig jaar te nemen.
Door op uw rekening te kijken, ziet u gelijk welk bedrag u netto
gekregen hebt. Vaak wordt in mei uw vakantiegeld betaald en in
december uw 13e maand of eindejaarsuitkering.
Hebt u meerdere soorten extra loon? U kunt dan meer
invulvakjes gebruiken.
3c Inkomsten uit onderneming die u de komende
12 maanden in totaal bruto krijgt
Vul in hoeveel u de komende 12 maanden aan bruto-inkomsten uit
onderneming verwacht te krijgen. Doe dit ook als u zzp’er bent.
U kunt bijvoorbeeld kijken in uw laatste belastingaangifte hoeveel
het de afgelopen periode was. Of u kunt kijken in de voorlopige
belastingaanslag voor dit jaar. Het gaat om de 12 maanden ná de
datum van ondertekening van het formulier. Tel alle bedragen van
deze inkomsten bij elkaar op en vul het totale bedrag in.
Het gaat onder andere om:
– freelance-inkomsten
– inkomsten uit onderneming
– inkomsten als zzp’er

Hebt u meerdere soorten inkomsten uit onderneming?
U kunt dan meer invulvakjes gebruiken.
3d Studiefinanciering die u per maand krijgt
Uw studiefinanciering vindt u in ‘Mijn DUO’ van Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO). U kunt ook op uw bankrekening kijken hoeveel
studiefinanciering u elke maand krijgt.
3e Partneralimentatie die u per maand krijgt
Kijk op uw bankrekening hoeveel partneralimentatie u elke
maand krijgt.
3f Kinderalimentatie die u per maand krijgt
Kijk op uw bankrekening hoeveel kinderalimentatie u elke
maand krijgt.
4 Uitgaven
4a Bedrag dat u per jaar in totaal aan gemeentelijke belastingen
en waterschapsbelasting betaalt
De gemeentelijke belastingen bestaan onder andere uit
onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing
en hondenbelasting. U vindt de gemeentelijke belastingen op de
belastingaanslag van uw gemeente.
De waterschapsbelasting heet soms ook ‘waterschapsheffing’.
Het bedrag staat op de aanslag waterschapsbelasting die u elk jaar
van het waterschap krijgt. Vaak krijgt u deze aanslag samen met de
aanslag voor de gemeentebelasting.
Bent u een aanslag kwijt? Veel gemeenten en waterschappen
zetten de aanslag op mijnoverheid.nl in uw Berichtenbox.
Op de aanslag staat hoeveel het jaarbedrag is. Vaak bestaat de
aanslag uit verschillende onderdelen, maar het gaat om het
totaalbedrag.
Hebt u verlaging van de gemeentelijke belastingen en de
waterschapsbelasting gekregen? Vul dan alleen het bedrag in dat
u echt betaalt. Hebt u kwijtschelding gekregen? Vul dan nul (0) in.
4b Bedrag dat u per maand aan huur en servicekosten betaalt
Dit bedrag is mét servicekosten. Maar zónder gas, water en
elektriciteit. U vindt de huur en de servicekosten in het huurcontract.
U kunt ook op uw bankrekening kijken hoeveel huur en servicekosten
u elke maand betaalt.
4c Bedrag dat u per maand aan hypotheekrente betaalt
(dus géén aflossing)
Vul alleen het bedrag aan rente in. Vul dus niet het bedrag aan
aflossing in.
De hypotheekrente staat op de (jaar)overzichten van uw hypotheek
verstrekker. Het staat ook op uw laatste belastingaangifte. Bij
sommige hypotheken betaalt u elke maand een ander bedrag. Geldt
dat voor u? Vul dan het bedrag in dat u deze maand betaalt. Hebt u
meerdere rentebedragen, bijvoorbeeld omdat u meer hypotheken
hebt? Tel dan de rentebedragen bij elkaar op.
4d Hebt u een woning met erfpacht?
U hebt een woning met erfpacht als u de grond huurt waarop de
woning staat. Meestal is dat van de gemeente.
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4e Bedrag dat u per maand aan erfpachtcanon betaalt
Erfpachtcanon is de huur die u voor de grond betaalt. Meestal betaalt
u de erfpachtcanon aan de gemeente. Het bedrag staat op de
berichten van de gemeente en op uw bankrekening. Betaalt u per
halfjaar? Deel dan het bedrag door 6. Betaalt u per jaar? Deel dan het
bedrag door 12.
4f Bedrag dat u per maand aan zorgpremie betaalt
Uw zorgpremie staat op de zorgpolis van uw zorgverzekering. U kunt
ook op uw bankrekening kijken hoeveel zorgpremie u elke maand
betaalt.
4g Betaalt u partner- of kinderalimentatie of een
verhaalsbijdrage?
Geef aan of u partneralimentatie en/of kinderalimentatie betaalt.
Als u partneralimentatie moet betalen maar dat niet doet, dan
betaalt de gemeente soms de alimentatie. Later moet u dat dan
aan de gemeente terugbetalen. Dit heet ‘verhaalsbijdrage’.
4h Partneralimentatie die u per maand betaalt
Betaalt u partneralimentatie? Dan vult u het bedrag in dat u
elke maand overmaakt.
4i Kinderalimentatie die u per maand betaalt
Betaalt u kinderalimentatie? Dan vult u het bedrag in dat u
elke maand overmaakt.
4j Verhaalsbijdrage die u per maand betaalt
Betaalt u aan de gemeente een verhaalsbijdrage omdat u niet
altijd de alimentatie hebt betaald? Dan vult u dat bedrag in.
4k Hebt u geld geleend en daarmee een belastingschuld betaald?
Geef aan of u leningen hebt waarmee u een belastingschuld hebt
betaald. Ook een belastingschuld aan de gemeente of het waterschap
kunt u hier invullen. Een schuld omdat u toeslagen terug moet
betalen, vult u níét in.
4l Totaalbedrag dat u per maand aan rente en aflossing voor
deze lening betaalt
Vul in hoeveel rente en aflossing u per maand betaalt voor de lening
die u hebt om een belastingschuld te betalen. Hebt u meer dan
1 lening voor een belastingschuld? Tel dan deze bedragen bij elkaar
op en vul het totale bedrag in.
5 Bezittingen
5a Totaalbedrag dat op dit moment op uw bankrekeningen
en spaarrekeningen staat
Vul in hoeveel geld op dit moment op uw bankrekeningen en
spaarrekeningen staat. Tel alle bedragen van deze rekeningen bij
elkaar op en vul het totale bedrag in. Staat u rood? Zet dan een min
(-) voor het bedrag.
5b Hebt u beleggingen?
Een belegging is een investering waarbij u geld uitgeeft om in de
toekomst geld mee te verdienen. Voorbeelden zijn aandelen,
obligaties, beleggingsfondsen, goud, bitcoins en andere crypto’s,
kunst en zeldzame postzegels.

5c Bedrag dat u op dit moment in totaal aan beleggingen hebt
Vul in hoeveel geld u op dit moment aan beleggingen hebt. Tel alle
bedragen van deze beleggingen bij elkaar op en vul het totale bedrag
in. Vaak staat dit op een beleggingsrekening die u hiervoor hebt
afgesloten. Of op overzichten die u van uw bank of beleggingsfonds
krijgt. Hebt u beleggingen waarvan de waardes erg wisselen? Vul
dan in wat ze nu waard zijn.
De volgende beleggingen tellen mee:
– aandelen
– beleggingsproducten, zoals opties, obligaties en termijncontracten
– cryptovaluta, zoals bitcoins
– deelnemingen in beleggingsfondsen
– goud
– kunst
– zeldzame postzegels
5d Hebt u bezittingen met een gezamenlijke waarde van
meer dan € 2.269?
Geef aan of u bezittingen hebt met een gezamenlijke waarde van
meer dan € 2.269. Maak hiervoor een schatting van welk bedrag u
krijgt als u de bezitting zou verkopen. Kijk bijvoorbeeld op een
website voor tweedehandsspullen wat andere mensen vragen voor
dezelfde spullen.
Het gaat hier alléén om luxe bezittingen als:
– antiek
– een boot
– een camper
– een caravan
– kunst
– een motor om mee te toeren
– een 2e woning of vakantiehuis
De volgende bezittingen hoeft u níét op te geven:
– 1 of meer auto’s
– het huis waarin u woont of de overwaarde op dat huis
– spullen in en om uw huis voor dagelijks gebruik (een tafel, bank,
bed, tv, computer, wasmachine, koelkast of fiets)
– spullen die u nodig hebt om uw werk te kunnen doen, zoals bij
sommige beroepen een aanhangwagen of gereedschap
– een trouw- of verlovingsring
5e De totale verkoopwaarde van uw bezittingen
Maak een schatting van welk bedrag u krijgt als u de bezitting zou
verkopen. Kijk bijvoorbeeld op een website voor
tweedehandsspullen wat andere mensen vragen voor dezelfde
spullen. Tel alle geschatte verkoopbedragen van uw bezittingen bij
elkaar op en vul het totale bedrag in.
6 Ruimte voor opmerkingen
Hier kunt u nog iets vertellen wat u niet bij de andere vragen kon
invullen. Als er niets bijzonders is, hoeft u hier niets in te vullen. Hebt
u niet genoeg ruimte op het formulier, dan kunt u een bijlage
meesturen.
7 Ondertekening
Vul de datum in waarop u het formulier hebt ingevuld. Zet ook uw
handtekening op het formulier.
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13e maand
Sommige werknemers krijgen een 13e maand: u krijgt dan een
bedrag dat gelijk is aan een maandsalaris naast uw normale loon.
Aflossing
Als u een lening of schuld terugbetaalt, dan lost u af. Een aflossing is
een terugbetaling in 1 keer of in gedeeltes. Vaak betalen mensen in
gedeeltes terug, bijvoorbeeld elke maand.
Belastingschuld
Dit is een schuld die over belastingen gaat. U moet dan nog een
bedrag aan de Belastingdienst betalen.
Belegging
U investeert uw geld in iets en hoopt hierdoor meer geld te krijgen.
Aandelen en cryptomunten zijn bijvoorbeeld beleggingen. Een
beleggingshypotheek valt hier níét onder.
Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Dit is een praktijkopleiding aan het mbo. Leerlingen leren in de
praktijk door te werken bij een bedrijf. Ze krijgen vaak al een salaris
van het bedrijf. Meestal gaan ze nog 1 dag per week naar school.
Betalingsregeling
Als een bedrag te hoog is om in 1 keer te betalen, dan kunt u
daarover soms iets afspreken met degene aan wie u moet betalen.
Bijvoorbeeld later betalen of in delen.
Bonus
Dit is een extra bedrag dat u krijgt, naast uw gewone salaris. Deze
beloning kunt u bijvoorbeeld krijgen omdat u heel goed werk hebt
afgeleverd.
Bruto
Als u een bedrag krijgt waar u zelf nog belasting en premies over
moet betalen, noemen we dat een brutobedrag.
Burgerservicenummer (BSN)
Uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Dit staat
bijvoorbeeld op uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en pas van
uw zorgverzekering.
Eindejaarsuitkering
Een extra bedrag dat u aan het einde van het jaar krijgt boven op uw
maandsalaris van december.

Gemeentelijke belastingen
U betaalt belasting aan de gemeente. Dat heet ‘gemeentelijke
belastingen’. De gemeentelijke belastingen bestaan onder andere uit
onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing en
hondenbelasting. U vindt de gemeentelijke belastingen op de
belastingaanslag van uw gemeente.
Hypotheek
Een lening om een woning mee te kopen. Vaak gaat dit via een bank.
Hypotheekrente
U sluit een hypotheek af als u geld leent om een woning te kopen.
Voor deze lening betaalt u geld. Dat heet rente. De rente van een
hypotheek heet hypotheekrente.
Kinderalimentatie
Na een scheiding geeft de ene ouder geld aan de andere ouder voor
het opvoeden en verzorgen van de kinderen. Bijvoorbeeld voor eten,
kleding en school.
Kostganger
U hebt een kostganger als u een kamer verhuurt aan iemand én u
kostgeld van hem krijgt voor bijvoorbeeld de kamer, het schoon
maken van de kamer en het verzorgen van maaltijden.
Medebewoner
Dit is iemand die bij u in huis woont en ook bij de gemeente op uw
adres staat ingeschreven. Met een medebewoner bedoelen wij níét
uw toeslagpartner of kinderen onder de 18 jaar.
Netto
Het nettobedrag is het bedrag dat uw werkgever elke maand naar
uw rekening overmaakt. Hier zijn belastingen en premies al vanaf
gehaald.
Partneralimentatie
Na een scheiding kan het zijn dat u geld van uw ex-partner krijgt,
omdat uw ex-partner de plicht heeft voor u te zorgen. Of andersom:
dat u geld aan uw ex-partner moet betalen, omdat u de plicht hebt
om voor uw ex-partner te zorgen.
Rente
Geld dat u betaalt als vergoeding voor een lening, dus níét als
aflossing op die lening.

Erfpacht
U mag een stuk grond gebruiken, terwijl de grond van iemand anders
is. Dit speelt soms bij koopwoningen, maar komt niet vaak voor.

Studiefinanciering
Een bedrag dat studenten elke maand van de overheid krijgen.
Hiermee betalen ze bijvoorbeeld een deel van hun studie,
boodschappen of huur.

Erfpachtcanon
Erfpacht is als u een stuk grond mag gebruiken, terwijl de grond van
iemand anders is. Hiervoor betaalt u geld. Dat heet erfpachtcanon.
Dit speelt soms bij koopwoningen, maar komt niet vaak voor.

Tegemoetkoming scholieren
Ouders krijgen geen kinderbijslag meer als hun kind 18 of ouder is
én op de middelbare school zit. Hun kind krijgt dan zélf geld van de
overheid. Dit heet tegemoetkoming scholieren.
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Toeslagpartner
Bij toeslagen gaat het niet over een partner, maar een
‘toeslagpartner’. Als u een toeslagpartner hebt, dan telt het inkomen
van u allebei mee voor uw toeslag.

Verkoopwaarde
Het bedrag dat u krijgt als u iets verkoopt. Als u een boot voor € 3.000
en een schilderij voor € 500 verkoopt, dan is de totale verkoopwaarde
€ 3.500 (€ 3.000 + € 500 = € 3.500).

Toeslagschuld
Een schuld die u hebt, omdat u te veel toeslag hebt gekregen. Die
schuld moet u terugbetalen.

Waterschapsbelasting/waterschapsheffing
U krijgt 1 keer per jaar een aanslag voor waterschapsbelasting. Met
dit geld zorgen waterschappen bijvoorbeeld voor schoon water en
veilige dijken. Waterschapsheffing is hetzelfde als
waterschapsbelasting.

Vakantiegeld
Als u werk of een uitkering hebt, dan krijgt u meestal vakantiegeld.
Hiervan kunt u uw vakantie betalen. Het vakantiegeld krijgt u meestal
in de maand mei, maar soms elke maand.
Verhaalsbijdrage
Nadat u uit elkaar bent, hebt u nog steeds de plicht om voor elkaar
te blijven zorgen. U of uw ex-partner betaalt dan alimentatie.
Als u de alimentatie voor uw ex-partner niet betaalt, dan kan uw
ex-partner bijstand krijgen van de gemeente. De gemeente kan die
bijstand op u verhalen; u moet die dus terugbetalen. Dit heet dan
‘verhaalsbijdrage’.

Winstdeling
Als een bedrijf winst maakt, kan het werknemers mee laten delen in
de winst. Dit is dan een extra beloning, naast uw normale loon.
Zorgpremie
In Nederland moet iedereen een zorgverzekering hebben. Hiervoor
betaalt u elke maand een vast bedrag. Dat heet zorgpremie. De
zorgpremie betaalt u aan de zorgverzekeraar en in ruil daarvoor
betaalt de zorgverzekeraar (een deel van) uw zorg.

