
Collectieve zorgverzekering

Waar is het voor
Voor inwoners met een laag inkomen 
hebben wij een collectieve zorgverzekering. 
Je krijgt daarmee korting op een 
basisverzekering en een aanvullende 
zorgverzekering van CZ of VGZ.

Kan ik er gebruik van maken
Je kunt gebruikmaken van een collectieve 
zorgverzekering wanneer:
• Je inkomen niet hoger is dan 120% van de 

voor jou geldende bijstandsnorm 
• Je vermogen niet hoger is dan de 

vastgestelde vermogensgrenzen
• Je geen achterstand hebt bij je 

zorgverzekering langer dan 6 maanden

Tot en met 31 december kun je overstappen van 
zorgverzekering. Kijk hiervoor op 
www.gezondverzekerd.nl.

De normbedragen gelden per 1 januari 2020 en
stellen we 2 keer per jaar opnieuw vast. 
De vermogensgrenzen worden elk jaar opnieuw 
vastgesteld. 
Kijk voor een overzicht met de actuele bedragen 
op www.oisterwijk.nl/sociaal/laag-inkomen. 
Klik vervolgens op Bijzondere bijstand, 
Declaratiefonds of Individuele inkomenstoeslag. 
Het overzicht is te vinden onder ‘downloads’.

Individuele studietoeslag

Waar is het voor
Studeer je, maar is heb je door jouw 
handicap geen bijbaantje? Misschien heb je recht 
op individuele studietoeslag. 

Kan ik er gebruik van maken
Je hebt recht op individuele studietoeslag 
wanneer:
• Je niet kunt bijverdienen tijdens je 

studie of wanneer het niet lukt om het 
minimumloon te verdienen. Hiervan moet je 
bewijs inleveren. Heb je dit niet, dan vragen 
wij een medisch advies aan. 

• Je vermogen niet hoger is dan de 
vastgestelde vermogensgrenzen

Hoeveel 
De hoogte van de studietoeslag is € 225,00 per 
maand. We betalen deze 1 keer per studiejaar uit. 

Aanvragen?
Download het formulier op www.oisterwijk.nl of 
neem contact op met de gemeente. 

Gemeente Oisterwijk 
De Lind 44 Oisterwijk
T (013) 592 13 11
E teaminkomen@oisterwijk.nl

Minimaregelingen

€



Individuele inkomenstoeslag

Waar is het voor 
Leef je al 3 jaar of langer van een laag 
inkomen en lukt het niet om een hoger 
inkomen te krijgen? Dan heb je mogelijk recht op 
de individuele inkomenstoeslag. De 
inkomenstoeslag is een geldbedrag dat je vrij 
mag besteden. Je vraagt een inkomenstoeslag 
1 keer per 12 maanden aan.

Kan ik er gebruik van maken
Je hebt recht op individuele 
inkomenstoeslag wanneer:
• Je inkomen de afgelopen 36 maanden niet 

hoger was dan 120% van de voor jou 
geldende bijstandsnorm 

• Je vermogen de afgelopen 36 maanden niet 
hoger was dan de vastgestelde 
vermogensgrenzen

Hoeveel
De hoogte van de individuele
 inkomenstoeslag is:
• € 432,00 voor een alleenstaande
• € 555,00 voor een alleenstaande ouder
• € 617,00 voor gehuwden/samenwonenden

Aanvragen?
Download het formulier op www.oisterwijk.nl of 
neem contact op met de gemeente.

Declaratiefonds

Waar is het voor
Kun je door een laag inkomen niet sporten, naar 
een museum of meedoen aan een 
cursus? Misschien heb je recht op een 
bijdrage van het declaratiefonds. Dit is een 
fi nanciële bijdrage voor deelname aan 
sociale, culturele, sportieve en educatieve 
activiteiten. Je vraagt het declaratiefonds 
1x per kalenderjaar aan.

Kan ik er gebruik van maken
Je hebt recht op een bijdrage uit het 
declaratiefonds wanneer:
• Je inkomen de afgelopen 3 maanden niet 

hoger was dan 120 % van de voor jou 
geldende bijstandsnorm

• Je vermogen niet hoger is dan de 
vastgestelde vermogensgrenzen

Hoeveel
• € 316,00 voor kinderen jonger dan 18 jaar
• € 153,00 voor personen ouder dan 18 jaar 

Aanvragen?
Download het formulier op www.oisterwijk.nl of 
neem contact op met de gemeente.

Bijzondere bijstand

Waar is het voor
Sta je onverwacht voor noodzakelijke 
kosten, maar kun je deze niet zelf betalen? Dan 
kom je mogelijk in aanmerking voor bijzondere 
bijstand. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten 
voor een maaltijdenvoorziening, advocaatkosten, 
eigen bijdrage CAK of bewindvoeringskosten. 
Bijzondere bijstand is niet mogelijk voor kosten 
die iedereen heeft, zoals huur, telefoonkosten, 
eten of kleding. 

Kan ik er gebruik van maken
Je hebt recht op bijzondere bijstand 
wanneer:
• Je inkomen niet hoger is dan 120% van de 

voor jou geldende bijstandsnorm. Is je 
inkomen hoger? Dan maken wij een 
zogenaamde draagkrachtberekening. 
Misschien heb je toch nog recht op een 
gedeelte bijzondere bijstand

• Je vermogen niet hoger is dan de 
vastgestelde vermogensgrenzen

Hoeveel
De hoogte van de bijdrage hangt af van de kosten 
en de draagkracht.

Aanvragen?
Download het formulier op www.oisterwijk.nl of 
neem contact op met de gemeente. 


