
ja

U komt bij ons niet aanmerking voor de voorzieningen ‘extra 
bij een laag inkomen’.  Mogelijk komt u hier wel voor in  
aanmerking  bij uw gemeente.

Heeft u moeite met het betalen van 
rekeningen of schulden? Bel Orionis 
Walcheren (tel. 0118 432700).

nee

nee
Heeft u een laag inkomen en laag vermogen? 
(Zie tabel onderaan)

U heeft mogelijk recht op: 
• Fonds Cultuur, sport en onderwijs (+30%) 
• Regeling chronisch zieken/gehandicapten (+10%)  
• Collectieve Zorgverzekering (+30%)
• Bijstand voor bijzondere kosten (+30%) 

U heeft mogelijk recht op: 
• Fonds Cultuur, sport en onderwijs (+30%) 
• Regeling chronisch zieken/gehandicapten (+10%)  
• Individuele Inkomens toeslag (+10%) 
• Collectieve Zorgverzekering (+30%)
• Bijstand voor bijzondere kosten (+30%) 

U heeft mogelijk recht op: 
• Fonds Cultuur, sport en onderwijs (+30%) voor u en 

uw kind(eren) 
• Regeling chronisch zieken/gehandicapten (+10%)  
• Individuele Inkomens toeslag (+10%)  
• Collectieve Zorgverzekering (+30%)
• Bijstand voor bijzondere kosten (+30%) 

Staat u ingeschreven in de gemeente Middelburg of Veere? 

1 2

Ik heb thuiswonende kinderen 
jonger dan 18 jaar

Wat is uw gezinssituatie?

ja

Ik heb geen thuiswonende kinderen 
jonger dan 18 jaar

U BENT MINIMAAL 21 JAAR EN U WERKT OF HEBT EEN UITKERING, GEEN AOW

Uw situatie 110% van de 
bijstandsnorm 

130% van de 
bijstandsnorm 

Vermogens-
grens 2022

U woont samen met uw partner. Of u 
woont samen met uw partner en één of 
meer (pleeg)kinderen jongen dan 18 jaar

€ 1.715 netto € 2.027 netto € 13.010

U woont zonder partner met één of 
meer (pleeg) kinderen jonger dan 18 jaar € 1.200 netto € 1.419 netto € 13.010

U woont alleen € 1.200 netto € 1.419 netto € 6.505

ja

U HEBT EEN AOW MET OF ZONDER KLEIN PENSIOEN

Uw situatie 110% van de 
bijstandsnorm 

130% van de 
bijstandsnorm 

Vermogens-
grens 2022

U woont samen met uw partner € 1.806 netto € 2.135 netto € 13.010

U woont zonder partner met uw 
(pleeg) kinderen jonger dan 18 jaar. € 1.334 netto € 1.576 netto € 13.010

U woont alleen € 1.334 netto € 1.576 netto € 6.505

Doe de check ‘Extra bij een laag inkomen’ gemeente Middelburg & Veere

ja nee

Ontvangt u AOW?
Gaat(n) uw kind(eren) naar 
school? (basis- of middelbare- 
tot 18 jaar)

nee
Heeft u een hoger 
inkomen en een actieve 
schuldregeling?

nee

WAT IS +10%  
OF +30% ?

Uw inkomen mag maxi-maal 110% of 130% van de bijstandsnorm zijn. In onderstaande tabellen vindt u de juiste  
bedragen

ja

Staat u ingeschreven in 
de gemeente Vlissingen?
Zie achterzijde

nee


