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I  Toelichting bij de  
Buitengewone uitgaven

Het bepalen van de aftrek buitengewone uitgaven 
gebeurt in een aantal stappen:

In de eerste stap worden de totale uitgaven bepaald. •	
Dit gebeurt door het optellen van: 
1. Premie aanvullende verzekering.
2. Ouderdomsforfait. Alle 65-plussers mochten  

in 2008 € 820 bij de uitgaven optellen.
3. Arbeidsongeschiktheidsforfait. Alle 

arbeidsongeschikten, waaronder Wajongers, 
mochten in 2008 € 820 bij de uitgaven optellen.

4. Huisapotheek. Iedereen mag hiervoor € 23  
per gezinslid bij de uitgaven optellen.

5. De eigen bijdrage AWBZ / WMO.  
De extramurale eigen bijdrage mag volledig 
worden meegenomen; de intramurale eigen 
bijdrage voor 25%.

6. De kosten van specifieke kosten als 
geneesmiddelen, hulpmiddelen, dieetkosten  
en de bril die niet door de basis- of  
aanvullende verzekering worden vergoed.

7. Is het totaal van de posten 4 tot en met 6  
voor een individu meer dan € 325, dan heeft dit 
individu recht op het chronische ziekenforfait. 
Er mag €820 bij de uitgaven worden opgeteld. 
Dit forfait geldt niet voor mensen die recht 
hebben op een ouderdomsforfait of een 
arbeidsongeschiktheidsforfait 

8. Vermenigvuldigingsfactor. Als het verzamel-
inkomen van een huishouden minder is dan de 
bovengrens van de 2e belastingschijf, dan geldt 
de vermenigvuldigingsfactor. De posten 4 tot en 
met 6 mogen met 2,13 worden vermenigvuldigd.

9. Overige ziektekosten, waaronder kosten voor 
medische hulp, reiskosten voor ziekenbezoek, 
bevalling en kraamhulp, begrafenis of crematie, 
adoptie. 

In de tweede stap wordt het drempelbedrag bepaald. •	
Het drempelbedrag is 1,65% van het verzamel-
inkomen. 

In de derde stap wordt het drempelbedrag •	
afgetrokken van de totale uitgaven. Is de uitkomst 
negatief of nul dan is er geen aftrek buitengewone 
uitgaven. Is de uitkomst positief dan is de (bruto) 
aftrek gelijk aan de uitkomst. 

Belastingteruggaaf. De (bruto) aftrek wordt in •	
mindering gebracht op het verzamelinkomen en 
leidt dus tot een belastingteruggaaf. De hoogte  
van de teruggaaf is afhankelijk van het (marginale) 
belastingtarief dat voor de betrokkene geldt.

II  Toelichting bij de Forfaitaire 
tegemoetkoming

a.   Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken  
en gehandicapten door CAK
Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de •	
meer kosten die gemaakt worden als gevolg van 
ziekte of handicap. De tegemoetkoming wordt 
toegekend op basis van bestaande landelijke 
registraties van zorggebruik. Het CAK keert de 
tegemoetkoming over 2009 automatisch uit vanaf 
november 2010. Het CAK ontvangt hiervoor gegevens 
van de zorgverzekeraars, het CIZ en het CAK.  
De tegemoetkoming voor mensen die grond van 
deze gegevens recht hebben op een uitkering 
bedraagt afhankelijk van het zorggebruik voor een 
65-minner € 350 of  € 500. Voor 65-plussers zijn de 
bedragen en € 150 en € 300. 
In de voorbeelden is verondersteld dat huis houdens 
die gebruik maken van extramurale AWBZ/Wmo  
hulp recht hebben op één lage tegemoetkoming  
(€ 350 voor 65-minners; € 150 voor 65-plussers).  
In werkelijkheid kunnen deze huishoudens – 
afhankelijk van hun verdere zorggebruik - ook recht 
hebben op een hoge tegemoetkoming en kunnen 
huishoudens die geen gebruik maken van extramurale 
AWBZ/Wmo hulp ook recht hebben op een (lage dan 
wel hoge) tegemoetkoming. Bovendien kunnen 
binnen een huishouden meerdere mensen recht 
hebben op een tegemoetkoming.

Toelichting bij de uitkomsten  
van de rekenvoorbeelden
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b.  Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten  
door UWV
Het UWV keert ieder jaar halverwege het jaar een  •	
netto bedrag van € 350 uit aan arbeidsongeschikten 
die een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV 
ontvangen en ten minste 35% arbeidsongeschikt  
zijn. In de voorbeelden is verondersteld dat de 
huishoudens met een arbeidsongeschiktheids-
uitkering (Wajong dan wel WIA/WAO) in aanmerking 
komen voor deze tegemoetkoming.  

III  Korting op de eigen bijdrage AWBZ/
Wmo

a. Procentuele korting
Mensen die een eigen bijdrage betalen voor het •	
verblijf in een intramurale instelling, ontvangen  
met ingang van 1 januari 2009 een korting op de eigen 
bijdrage. De korting bedraagt 16% voor een 65-minner 
en 8% voor een 65-plusser. 

Mensen die een eigen bijdrage betalen voor •	
extramurale AWBZ / Wmo zorg ontvangen een korting 
van 33% op de eigen bijdrage. Het CAK keert de 
korting over 2009 in één keer uit in het eerste kwartaal 
van 2010. Vanaf 1 januari 2010 brengt het CAK de 
korting direct in mindering op de eigen bijdrage. 
Deze laatste korting is in de voorbeelden toegepast 
voor huishoudens die gebruik maken van extramurale 
AWBZ/Wmo hulp.

b.  Verhogen van de inkomensgrens tot waar de 
minimale eigen bijdrage extramurale zorg geldt 
met een € 5000.
De eigen bijdrage voor de extramurale zorg bedraagt  •	
€ 218 plus 15% over het deel van het verzamelinkomen 
dat meer bedraagt dan het drempelinkomen.  
Het drempelinkomen voor een 65-plusser bedraagt in 
2009 € 14.812 (2008: € 14.365) voor een alleenstaande 
en € 20.431 (2008: € 19.759) voor een meerpersoons-
huishouden.  
Voor 65-minners bedraagt het drempelinkomen  
€ 21.703 (2008: € 16.301) voor een alleenstaande en  
€ 26.535 (2008: € 21.002) voor een meerpersoonshuis-
houden. Voor 65-minners is het drempelinkomen 
extra verhoogd met € 5.000. Daardoor gaan meer 
65-minners de laagste eigen bijdrage betalen.

IV Nieuwe fiscale regeling

De nieuwe fiscale regeling is beperkter dan de regeling 
buitengewone uitgaven:

Er gelden geen forfaitaire aftrekbedragen voor de •	
huisapotheek, ouderen, arbeidsongeschikten en 
chronisch zieken. 

Hulpmiddelen voor visuele ondersteuning zoals de •	
bril, de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp, de premie 
voor de aanvullende verzekering, overlijden, bevalling 
en adoptie komen niet meer voor aftrek in 
aanmerking.

De berekening van de totale aftrek is daardoor 
eenvoudiger geworden:

De uitgaven voor specifieke zorgkosten als genees-•	
middelen / hulpmiddelen en dieetkosten worden 
bepaald. 

Vermenigvuldigingsfactor. Als het verzamelinkomen •	
van een huishouden minder is dan de bovengrens van 
de 2e belastingschijf, dan geldt de vermenigvuldi-
gingsfactor. De uitgaven mogen met 2,13 worden 
vermenigvuldigd. 

Hiernaast zijn ook nog kosten aftrekbaar als genees- •	
en heelkundige hulp (met uitzondering van behande-
lingen ter vervanging van bril of contactlenzen) en 
reiskosten voor ziekenbezoek, die niet onder de 
vermenigvuldigingsfactor vallen. 

Drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1,65% van het •	
verzamelinkomen; is het verzamelinkomen meer dan 
€ 38.000 dan geldt voor het inkomensdeel bóven de 
€38.000 een percentage van 5,75%. 

Het drempelbedrag wordt afgetrokken van de totale •	
uitgaven. Is de uitkomst negatief of nul dan is er geen 
aftrek. Is de uitkomst positief dan is de (bruto) aftrek 
gelijk aan de uitkomst. 

Belastingteruggaaf. De (bruto) aftrek wordt in •	
mindering gebracht op het verzamelinkomen en leidt 
dus tot een belastingteruggaaf. De hoogte van de 
teruggaaf is afhankelijk van het (marginale) belasting-
tarief dat voor de betrokkene geldt.

V Overige maatregelen

a.  Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk 
minimumloon
Het minimumloon en de sociale uitkeringen zijn  •	
op grond van Wet minimumloon en minimum-
vakantiebijslag gekoppeld aan de gemiddelde 
contractloonontwikkeling. Op grond hiervan zijn  
de uitkeringen in 2009 verhoogd met 3,1%. 
Voor ouderen is aanvullend sprake van een verhoging 
van de bruto AOW tegemoetkoming, mede ter 
compensatie van het verlies van de vaste aftrek voor 
ouderdom in de buitengewone uitgavenregeling.

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen
Als het bruto inkomen toeneemt, stijgt ook de te •	
betalen belasting.

c. Verhoging van de algemene ouderenkorting
De algemene ouderenkorting is met ingang van  •	
1 januari 2009 verhoogd, mede ter compensatie van 
het verlies van de vaste aftrek voor ouderdom in de 
buitengewone uitgavenregeling.

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting
De alleenstaande ouderenkorting is met ingang van  •	
1 januari 2009 verlaagd. Deze maatregel is mede 
genomen in het licht van andere maatregelen mede 
ter compensatie van het verlies van de vaste aftrek 
voor ouderdom in de buitengewone uitgaven regeling.

e. Afschaffen van de WW-premie werknemers
De hoogte van de ww-premie is door het kabinet  •	
voor het jaar 2009 op nul gezet.

f. Verhogen van de zorgtoeslag voor alleenstaanden
De maximale hoogte voor de zorgtoeslag voor een •	
alleenstaande is door het kabinet met ingang van  
1 januari 2009 verhoogd.  
De zorgtoeslag wordt bepaald door het resultaat van 
standaardpremie (=gemiddelde premie in de markt) 
minus de normpremie. De normpremie voor een 
alleenstaande bedraagt vanaf 1 januari 2009: 2,7% 
(2008: 3,5%) over het verzamelinkomen WML plus 5% 
over het meerdere verzamelinkomen.

g. Introductie kindgebondenbudget
Met ingang van 1 januari 2009 heeft het kabinet het •	
kindgebondenbudget ingevoerd als vervanging van de 
kindertoeslag. Het kindgebondenbudget is 
afhankelijk van het aantal kinderen en de hoogte van 
het verzamelinkomen.

h. Overige effecten 
Daarnaast zijn er nog andere effecten die niet apart in •	
bovengenoemde posten zijn meegenomen. Het gaat 
hierbij onder meer om nog niet eerder genoemde 
veranderingen in de fiscale sfeer (aanpassing tarief 
eerste en tweede schijf; verlaging algemene heffings-
korting, aanpassing andere heffingskortingen) en om 
veranderingen in de hoogte van de huur en de kosten 
van zorg tussen 2008 en 2009.

VI  Doorwerking inkomens afhankelijke 
regelingen

De hoogte van de zorgtoeslag, huurtoeslag en het 
kindgebondenbudget zijn afhankelijk van het 
verzamelinkomen. Door het afschaffen van de regeling 
buitengewone uitgaven stijgt het verzamelinkomen 
voor de huishoudens die gebruik maakten van deze 
regeling. Daardoor kan de hoogte van de zorgtoeslag, 
huurtoeslag en het kindgebondenbudget dalen.
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Financiële gevolgen van  
het afschaffen van de 
buitengewone 
uitgavenregeling

Per 1 januari 2009 is de fiscale regeling buitengewone uitgaven (BU) afgeschaft.  
In plaats hiervan is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)  
van kracht geworden. De Wtcg bevat een pakket van maatregelen:
1. een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
2. korting op de eigen bijdrage AWBZ/Wmo
3. aftrek specifieke zorgkosten (“nieuwe BU”)
4. compensatie voor ouderen
5. compensatie voor arbeidsongeschikten via een jaarlijkse tegemoetkoming.

Daarnaast heeft het Kabinet een aantal fiscale maatregelen genomen om de inkomens van  
kwetsbare groepen te beschermen.

Het afschaffen van de BU en het invoeren van de Wtcg heeft voor burgers die gebruik maakten  
van de BU financiële gevolgen. In deze brochure krijgt u daarover informatie.

Let op!
Deze brochure geeft u informatie aan de hand van 76 voorbeelden. Die voorbeelden zullen niet 
precies uw persoonlijke situatie weergeven. Zo zijn er aannames gemaakt over het zorggebruik  
en het inkomen.
Voor de financiële effecten in de voorbeelden staan letters. Deze letters verwijzen naar de ‘Toelichting 
bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden’. De tekst staat op de uitklapbare omslag. In de paragraaf 
‘Toelichting’ op pagina 7 zijn de opzet en de algemene veronderstellingen beschreven die bij het 
berekenen van de voorbeelden zijn gehanteerd.
De uitkomst van de voorbeelden in de brochure moet u zien als een indicatie.  
U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Verder is van belang dat u zich realiseert dat in de brochure geen rekening is gehouden met de 
ontwikkeling van de lonen, aanvullende pensioenen en de inflatie.
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Inhoudsopgave

 Toelichting 7

1 65 jaar en ouder
 65 jaar en ouder, alleenstaand
 
 enkel AOW 
 1.1 geen specifieke zorgkosten 9
 1.2 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 10
 1.3 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 11
 1.4  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 12

 AOW + € 5.000 aanvullend pensioen 
 1.5 geen specifieke zorgkosten 13
 1.6 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 14
 1.7 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 15
 1.8  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 16

 AOW + € 10.000 aanvullend pensioen 
 1.9 geen specifieke zorgkosten 17
 1.10 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 18
 1.11 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 19
 1.12  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 20

 65 jaar en ouder, echtpaar 

 enkel AOW 
 1.13 geen specifieke zorgkosten 21
 1.14 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 22
 1.15 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 23
 1.16  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 24

 AOW + € 5.000 aanvullend pensioen 
 1.17 geen specifieke zorgkosten 25
 1.18 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 26
 1.19 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 27
 1.20  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 28
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 AOW + € 10.000 aanvullend pensioen 
 1.21 geen specifieke zorgkosten 29
 1.22 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 30
 1.23 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 31
 1.24  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 32

2 Bijstandsgerechtigd
 Bijstandsgerechtigd, alleenstaand

 sociaal minimum 
 2.1 geen specifieke zorgkosten 33
 2.2 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 34
 2.3 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 35
 2.4  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 36

 Bijstandsgerechtigd, eenoudergezin met 2 kinderen

 sociaal minimum 
 2.5 geen specifieke zorgkosten 37
 2.6 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 38
 2.7 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 39
 2.8  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 40

3 Uitkeringsgerechtigd
 Uitkeringsgerechtigd (wajong), alleenstaand

 wajong 
 3.1 geen specifieke zorgkosten 41
 3.2 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 42
 3.3 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 43
 3.4  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 44

 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), alleenstaand

 120% wettelijk minimumloon 
 3.5 geen specifieke zorgkosten 45
 3.6 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 46
 3.7 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 47
 3.8  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 48
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 1x modaal 
 3.9 geen specifieke zorgkosten 49
 3.10 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 50
 3.11 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 51
 3.12  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 52

 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), kostwinner met kinderen

 120% wettelijk minimumloon 
 3.13 geen specifieke zorgkosten 53
 3.14 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 54
 3.15 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 55
 3.16  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 56

 1x modaal 
 3.17 geen specifieke zorgkosten 57
 3.18 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 58
 3.19 eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) 59
 3.20  eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen,  

hulpmiddelen en dieetkosten 60

4 Werknemer
 Werknemer, alleenstaand

 120% wettelijk minimumloon 
 4.1 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 61
 4.2 € 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 62
 4.3 € 1.220 dieetkosten 63

 1x modaal 
 4.4 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 64
 4.5 € 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 65
 4.6 € 1.220 dieetkosten 66

 Werknemer, eenoudergezin met 2 kinderen

 120% wettelijk minimumloon 
 4.7 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 67
 4.8 € 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 68
 4.9 € 1.220 dieetkosten 69

 1x modaal 
 4.10 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 70
 4.11 € 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 71
 4.12 € 1.220 dieetkosten 72
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 Werknemer, kostwinner zonder kinderen

 1x modaal 
 4.13 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 73
 4.14 € 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 74
 4.15 € 1.220 dieetkosten 75

 Werknemer, kostwinner met kinderen

 1x modaal 
 4.16 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 76
 4.17 € 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 77
 4.18 € 1.220 dieetkosten 78

 Werknemer, tweeverdiener zonder kinderen

 1x modaal + 0,5x modaal 
 4.19 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 79
 4.20 € 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 80
 4.21 € 1.220 dieetkosten 81

 Werknemer, tweeverdiener met kinderen

 1x modaal + 0,5x modaal 
 4.22 € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 82
 4.23 € 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten 83
 4.24 € 1.220 dieetkosten 84
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Toelichting

Algemene opzet

In de rekenvoorbeelden is een vergelijking gemaakt tussen de inkomenssituatie 2008 en de inkomens-•	
situatie 2009, voor mensen die in 2008 gebruik maakten van de buitengewone uitgavenregeling. 

Een deel van deze mensen kan in 2009 gebruik maken van de (één of meerdere elementen uit de) Wet •	
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), te weten:

forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten•	
forfaitaire tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten•	
korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo•	
nieuwe fiscale regeling voor specifieke zorgkosten•	
compensatie voor ouderen, waaronder verhoging van de AOW-tegemoetkoming, verhoging van de •	
algemene ouderenkorting, verlaging van de alleenstaande ouderenkorting en het aanpassen van de 
inkomensgrenzen in de huurtoeslag voor ouderen. 

De rekenvoorbeelden maken hiermee de effecten inzichtelijk van het afschaffen van de buitengewone •	
uitgavenregeling en van de invoering van de Wtcg. 

Gekeken is naar de vrije ruimte van mensen, nadat zij uitgaven hebben gedaan voor wonen en zorg.  •	

De voorbeelden hebben betrekking op verschillende huishoudsituaties: alleenstaanden, paren zonder •	
kinderen, paren met kinderen, van verschillende leeftijd en met een verschillende inkomensbron 
(waaronder: bijstandsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, werknemer met al dan niet werkende 
partner). 

Toelichting onderliggende aannamen

In de voorbeelden is wat betreft de hoogte van specifieke zorgkosten uitgegaan van een situatie  •	
waarbij sprake is van: 
1. geen specifieke zorgkosten 
2. specifieke zorgkosten zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen, hulpmiddelen of dieetkosten  
 ter grootte van € 200. 
3. specifieke zorgkosten zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen, hulpmiddelen of dieetkosten  
 ter grootte van € 700. 
4. dieetkosten ter grootte van € 1220. 
5. eigen bijdrage voor extramurale AWBZ / Wmo hulp. 
6. een combinatie van 5. met 2, 3 of 4.
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In de rekenvoorbeelden is een huur verondersteld van € 400 per maand in 2008 en van € 406 in 2009. •	
Afhankelijk van de hoogte van het inkomen in relatie met de huishoudsituatie staat tegenover  
(een deel van deze huur) de ontvangst van huurtoeslag. 

Bij de zorgkosten is rekening gehouden met de nominale premie aan ziektekosten, de aanvullende •	
verzekering (€ 248 in 2008 en € 265 in 2009 per volwassen gezinslid) de verwachte betaling onder het 
eigen risico en eventuele  specifieke zorgkosten.  
Ook is rekening gehouden met de eventueel te ontvangen zorgtoeslag, de mogelijke compensatie 
van het eigen risico voor mensen met meerjarige onvermijdbare zorgkosten en de mogelijke fiscale 
aftrek van zorgkosten onder de buitengewone uitgavenregeling in 2008 en de regeling specifieke 
zorgkosten in 2009. 

In de voorbeelden is verder rekening gehouden met de verhoging van uitkeringen die door de overheid •	
worden bepaald. In de voorbeelden is geen rekening gehouden met de eventuele verandering van de 
CAO-lonen en het aanvullende pensioen alsmede de inflatie. 

In de voorbeelden is verder rekening gehouden met allerlei overige maatregelen die per 2009 zijn •	
genomen in de sfeer van inkomens, waaronder afschaffen van de WW-premies van werknemers, 
aanpassingen in fiscale tarieven, invoering van het kindgebonden budget etcetera.  
Onderstaand wordt hier nader op ingegaan. 

Bij de huishoudens met kinderen gaan we uit van twee kinderen in de leeftijd van 6-11 jaar.•	



65 jaar en ouder



Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling 65 jaar en ouder    | 9 

1.1 65 jaar en ouder, alleenstaand, enkel AOW
geen specifieke zorgkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering.   

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 26 

i. Totale uitgaven € 1.117 

j. Drempelbedrag -€ 210 

k. Totale aftrek € 907 

Totaal netto teruggaaf -€ 142 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 218 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 480 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 75 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 175 

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting -€ 145 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 93 

Subtotaal € 495 

VII Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 142 € 495 € 353 
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1.2 65 jaar en ouder, alleenstaand, enkel AOW
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

 

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering.  

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 252 

i. Totale uitgaven € 1.543 

j. Drempelbedrag -€ 210 

k. Totale aftrek € 1.333 

Totaal netto teruggaaf -€ 209 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 218 

e. Totale aftrek € 208 

Subtotaal netto teruggaaf € 32 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 480 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 75 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 175 

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting -€ 145 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 92 

Subtotaal € 496 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 209 € 528 € 319 
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1.3   65 jaar en ouder, alleenstaand, enkel AOW
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering.  

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 218 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 273 

i. Totale uitgaven € 1.582 

j. Drempelbedrag -€ 210 

k. Totale aftrek € 1.372 

Totaal netto teruggaaf -€ 215 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door CAK € 150 

Subtotaal € 150 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 74 

Subtotaal € 74 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 218 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 480 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 75 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 175 

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting -€ 145 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 99 

Subtotaal € 489 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 215 € 713 € 498 
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1.4   65 jaar en ouder, alleenstaand, enkel AOW
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering.  

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 218 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 499 

i. Totale uitgaven € 2.008 

j. Drempelbedrag -€ 210 

k. Totale aftrek € 1.798 

Totaal netto teruggaaf -€ 282 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door CAK € 150 

Subtotaal € 150 

III Korting op de eigen bijdrage WBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 74 

Subtotaal € 74 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 218 

e. Totale aftrek € 208 

Subtotaal netto teruggaaf € 32 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 480 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 75 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 175 

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting -€ 145 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 98 

Subtotaal € 490 

VII Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 282 € 746 € 464 
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1.5 65 jaar en ouder, alleenstaand, AOW + € 5.000 aanvullend pensioen
geen specifieke zorgkosten

 

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering.  

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 26 

i. Totale uitgaven € 1.117 

j. Drempelbedrag -€ 292 

k. Totale aftrek € 825 

Totaal netto teruggaaf -€ 141 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 300 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 480 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 103 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 175 

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting -€ 145 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 9 

Subtotaal € 551 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

b. Huurtoeslag -€ 84 

Subtotaal -€ 84 

VII Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 141 € 467 € 326 
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1.6 65 jaar en ouder, alleenstaand, AOW + € 5.000 aanvullend pensioen
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering.   

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 252 

i. Totale uitgaven € 1.543 

j. Drempelbedrag -€ 292 

k. Totale aftrek € 1.251 

Totaal netto teruggaaf -€ 208 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 300 

e. Totale aftrek € 126 

Subtotaal netto teruggaaf € 30 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 480 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 103 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 175 

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting -€ 145 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 17 

Subtotaal € 543 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

b. Huurtoeslag -€ 215 

Subtotaal -€ 215 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 208 € 358 € 150 
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1.7 65 jaar en ouder, alleenstaand, AOW + € 5.000 aanvullend pensioen
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 463 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 549 

i. Totale uitgaven € 2.103 

j. Drempelbedrag -€ 292 

k. Totale aftrek € 1.811 

Totaal netto teruggaaf -€ 296 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door CAK € 150 

Subtotaal € 150 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 156 

Subtotaal € 156 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 300 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 480 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 103 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 175 

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting -€ 145 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 32 

Subtotaal € 528 

VI  Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

b. Huurtoeslag -€ 517 

Subtotaal -€ 517 

VII Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 296 € 317 € 21 
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1.8   65 jaar en ouder, alleenstaand, AOW + € 5.000 aanvullend pensioen
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

 

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 463 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 775 

i. Totale uitgaven € 2.529 

j. Drempelbedrag -€ 292 

k. Totale aftrek € 2.237 

Totaal netto teruggaaf -€ 363 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 150 

Subtotaal € 150 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 156 

Subtotaal € 156 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 300 

e. Totale aftrek € 126 

Subtotaal netto teruggaaf € 30 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 480 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 103 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 175 

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting -€ 145 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 40 

Subtotaal € 520 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

b. Huurtoeslag -€ 634 

Subtotaal -€ 634 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 363 € 222 -€ 141 
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1.9 65 jaar en ouder, alleenstaand, AOW + € 10.000 aanvullend pensioen
geen specifieke zorgkosten

 

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering.  

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 26 

i. Totale uitgaven € 1.117 

j. Drempelbedrag -€ 375 

k. Totale aftrek € 742 

Totaal netto teruggaaf -€ 178 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 383 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 480 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 116 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 175 

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting -€ 145 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 77 

Subtotaal € 470 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 38 

Subtotaal -€ 38 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 178 € 432 € 254 
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1.10  65 jaar en ouder, alleenstaand, AOW + € 10.000 aanvullend pensioen
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering.  

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 252 

i. Totale uitgaven € 1.543 

j. Drempelbedrag -€ 375 

k. Totale aftrek € 1.168 

Totaal netto teruggaaf -€ 280 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 383 

e. Totale aftrek € 43 

Subtotaal netto teruggaaf € 10 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 480 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 116 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 175 

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting -€ 145 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 76 

Subtotaal € 471 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 57 

Subtotaal -€ 57 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 280 € 424 € 144 
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1.11 65 jaar en ouder, alleenstaand, AOW + € 10.000 aanvullend pensioen
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 1.195 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 1.376 

i. Totale uitgaven € 3.662 

j. Drempelbedrag -€ 375 

k. Totale aftrek € 3.287 

Totaal netto teruggaaf -€ 787 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door CAK € 150 

Subtotaal € 150 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 404 

Subtotaal € 404 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 383 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 480 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 116 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 175 

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting -€ 145 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 102 

Subtotaal € 445 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 169 

Subtotaal -€ 169 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 787 € 830 € 43 
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1.12 65 jaar en ouder, alleenstaand, AOW + € 10.000 aanvullend pensioen
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 1.195 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 1.602 

i. Totale uitgaven € 4.088 

j. Drempelbedrag -€ 375 

k. Totale aftrek € 3.713 

Totaal netto teruggaaf -€ 889 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 150 

Subtotaal € 150 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 404 

Subtotaal € 404 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 383 

e. Totale aftrek € 43 

Subtotaal netto teruggaaf € 10 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 480 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 116 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 175 

d. Verlaging van de alleenstaande ouderenkorting -€ 145 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 102 

Subtotaal € 445 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 188 

Subtotaal -€ 188 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 889 € 821 -€ 68 
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1.13 65 jaar en ouder, echtpaar, enkel AOW
geen specifieke zorgkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering.  

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I  Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 1.640 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 52 

i. Totale uitgaven € 2.234 

j. Drempelbedrag -€ 290 

k. Totale aftrek € 1.944 

Totaal netto teruggaaf -€ 305 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 304 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 861 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 134 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 350 

h. Overige effecten -€ 344 

Subtotaal € 733 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 305 € 733 € 428 
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1.14 65 jaar en ouder, echtpaar, enkel AOW
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 1.640 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 278 

i. Totale uitgaven € 2.660 

j. Drempelbedrag -€ 290 

k. Totale aftrek € 2.370 

Totaal netto teruggaaf -€ 372 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 304 

e. Totale aftrek € 122 

Subtotaal netto teruggaaf € 19 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 861 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 134 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 350 

h. Overige effecten -€ 344 

Subtotaal € 733 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 372 € 752 € 380 
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1.15 65 jaar en ouder, echtpaar, enkel AOW
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I  Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 1.640 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 315 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 407 

i. Totale uitgaven € 2.904 

j. Drempelbedrag -€ 290 

k. Totale aftrek € 2.614 

Totaal netto teruggaaf -€ 410 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 150 

Subtotaal € 150 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 106 

Subtotaal € 106 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 304 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 861 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 134 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 350 

h. Overige effecten -€ 350 

Subtotaal € 727 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 410 € 983 € 573 
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1.16 65 jaar en ouder, echtpaar, enkel AOW
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 1.640 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 315 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 633 

i. Totale uitgaven € 3.330 

j. Drempelbedrag -€ 290 

k. Totale aftrek € 3.040 

Totaal netto teruggaaf -€ 477 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door CAK € 150 

Subtotaal € 150 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 106 

Subtotaal € 106 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 304 

e. Totale aftrek € 122 

Subtotaal netto teruggaaf € 19 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 861 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 134 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 350 

h. Overige effecten -€ 350 

Subtotaal € 727 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 477 € 1.002 € 525 
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1.17 65 jaar en ouder, echtpaar, AOW + € 5.000 aanvullend pensioen
geen specifieke zorgkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 1.640 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 52 

i. Totale uitgaven € 2.234 

j. Drempelbedrag -€ 372 

k. Totale aftrek € 1.862 

Totaal netto teruggaaf -€ 292 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 386 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 861 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 134 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 350 

h. Overige effecten -€ 194 

Subtotaal € 883 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 96 

b. Huurtoeslag -€ 146 

Subtotaal -€ 242 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 292 € 641 € 349 
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1.18 65 jaar en ouder, echtpaar, AOW + € 5.000 aanvullend pensioen
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I  Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 1.640 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 278 

i. Totale uitgaven € 2.660 

j. Drempelbedrag -€ 372 

k. Totale aftrek € 2.288 

Totaal netto teruggaaf -€ 359 

IV  Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 386 

e. Totale aftrek € 40 

Subtotaal netto teruggaaf € 6 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 861 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 134 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 350 

h. Overige effecten -€ 202 

Subtotaal € 875 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 115 

b. Huurtoeslag -€ 265 

Subtotaal -€ 380 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 359 € 501 € 142 
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1.19 65 jaar en ouder, echtpaar, AOW + € 5.000 aanvullend pensioen
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I  Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 1.640 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 315 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 407 

i. Totale uitgaven € 2.904 

j. Drempelbedrag -€ 372 

k. Totale aftrek € 2.532 

Totaal netto teruggaaf -€ 397 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 150 

Subtotaal € 150 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 106 

Subtotaal € 106 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 386 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 861 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 134 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 350 

h. Overige effecten -€ 208 

Subtotaal € 869 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 130 

b. Huurtoeslag -€ 356 

Subtotaal -€ 486 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 397 € 639 € 242 
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1.20 65 jaar en ouder, echtpaar, AOW + € 5.000 aanvullend pensioen
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 1.640 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 315 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 633 

i. Totale uitgaven € 3.330 

j. Drempelbedrag -€ 372 

k. Totale aftrek € 2.958 

Totaal netto teruggaaf -€ 464 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door CAK € 150 

Subtotaal € 150 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 106 

Subtotaal € 106 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 386 

e. Totale aftrek € 40 

Subtotaal netto teruggaaf € 6 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 861 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 134 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 350 

h. Overige effecten -€ 214 

Subtotaal € 863 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 149 

b. Huurtoeslag -€ 471 

Subtotaal -€ 620 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 464 € 505 € 41 
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1.21 65 jaar en ouder, echtpaar, AOW + € 10.000 aanvullend pensioen
geen specifieke zorgkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I  Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 1.640 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 52 

i. Totale uitgaven € 2.234 

j. Drempelbedrag -€ 455 

k. Totale aftrek € 1.779 

Totaal netto teruggaaf -€ 378 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 469 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 861 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 171 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 350 

h. Overige effecten -€ 241 

Subtotaal € 799 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 91 

Subtotaal -€ 91 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 378 € 708 € 330 
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1.22 65 jaar en ouder, echtpaar, AOW + € 10.000 aanvullend pensioen
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 1.640 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 278 

i. Totale uitgaven € 2.660 

j. Drempelbedrag -€ 455 

k. Totale aftrek € 2.205 

Totaal netto teruggaaf -€ 445 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 469 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 861 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 171 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 350 

h. Overige effecten -€ 240 

Subtotaal € 800 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 113 

Subtotaal -€ 113 

VII Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 445 € 687 € 242 
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1.23 65 jaar en ouder, echtpaar, AOW + € 10.000 aanvullend pensioen
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 1.640 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 959 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 1.136 

i. Totale uitgaven € 4.277 

j. Drempelbedrag -€ 455 

k. Totale aftrek € 3.822 

Totaal netto teruggaaf -€ 699 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door CAK € 150 

Subtotaal € 150 

III  Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 322 

Subtotaal € 322 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 469 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 861 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 171 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 350 

h. Overige effecten -€ 97 

Subtotaal € 943 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 195 

b. Huurtoeslag -€ 675 

Subtotaal -€ 870 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 699 € 545 -€ 154 
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1.24 65 jaar en ouder, echtpaar, AOW + € 10.000 aanvullend pensioen
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

a. Ouderdomsforfait € 1.640 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 959 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 1.362 

i. Totale uitgaven € 4.703 

j. Drempelbedrag -€ 455 

k. Totale aftrek € 4.248 

Totaal netto teruggaaf -€ 766 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door CAK € 150 

Subtotaal € 150 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 322 

Subtotaal € 322 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 469 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Bruto verhoging AOW (inclusief AOW tegemoetkoming) € 861 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 171 

c. Verhoging algemene ouderenkorting € 350 

h. Overige effecten -€ 105 

Subtotaal € 935 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 217 

b. Huurtoeslag -€ 830 

Subtotaal -€ 1.047 

VII  Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 766 € 360 -€ 406 
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2.1 Bijstandsgerechtigd, alleenstaand, sociaal minimum
geen specifieke zorgkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 26 

i. Totale uitgaven € 297 

j. Drempelbedrag -€ 237 

k. Totale aftrek € 60 

Totaal netto teruggaaf -€ 20 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 242 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 369 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 132 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 129 

Subtotaal € 261 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 20 € 261 € 241 
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2.2 Bijstandsgerechtigd, alleenstaand, sociaal minimum
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 252 

i. Totale uitgaven € 723 

j. Drempelbedrag -€ 237 

k. Totale aftrek € 486 

Totaal netto teruggaaf -€ 163 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 242 

e. Totale aftrek € 184 

Subtotaal netto teruggaaf € 61 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 369 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 132 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 128 

Subtotaal € 262 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 163 € 323 € 160 
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2.3 Bijstandsgerechtigd, alleenstaand, sociaal minimum
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 218 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 273 

i. Totale uitgaven € 762 

j. Drempelbedrag -€ 237 

k. Totale aftrek € 525 

Totaal netto teruggaaf -€ 177 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 300 

Subtotaal € 300 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 74 

Subtotaal € 74 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 242 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 369 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 132 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 134 

Subtotaal € 256 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 177 € 630 € 453 
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2.4 Bijstandsgerechtigd, alleenstaand, sociaal minimum
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 218 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 499 

i. Totale uitgaven € 2.008 

j. Drempelbedrag -€ 237 

k. Totale aftrek € 1.771 

Totaal netto teruggaaf -€ 595 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 300 

Subtotaal € 300 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 74 

Subtotaal € 74 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 242 

e. Totale aftrek € 184 

Subtotaal netto teruggaaf € 61 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 369 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 132 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 133 

Subtotaal € 257 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 595 € 692 € 97 
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2.5 Bijstandsgerechtigd, eenoudergezin met 2 kinderen, sociaal minimum 
geen specifieke zorgkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 69 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 78 

i. Totale uitgaven € 395 

j. Drempelbedrag -€ 280 

k. Totale aftrek € 115 

Totaal netto teruggaaf -€ 39 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 304 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 1.389 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 544 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 328 

h. Overige effecten -€ 645 

Subtotaal € 681 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 39 € 681 € 642 
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2.6 Bijstandsgerechtigd, eenoudergezin met 2 kinderen, sociaal minimum
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 69 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 304 

i. Totale uitgaven € 821 

j. Drempelbedrag -€ 280 

k. Totale aftrek € 541 

Totaal netto teruggaaf -€ 182 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 304 

e. Totale aftrek € 122 

Subtotaal netto teruggaaf € 51 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 1.389 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 544 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 328 

h. Overige effecten -€ 645 

Subtotaal € 681 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 182 € 732 € 550 
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2.7 Bijstandsgerechtigd, eenoudergezin met 2 kinderen, sociaal minimum
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 69 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 218 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 325 

i. Totale uitgaven € 860 

j. Drempelbedrag -€ 280 

k. Totale aftrek € 580 

Totaal netto teruggaaf -€ 195 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door CAK € 300 

Subtotaal € 300 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 74 

Subtotaal € 74 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 304 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 1.389 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 544 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 328 

h. Overige effecten -€ 651 

Subtotaal € 675 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 195 € 1.049 € 854 
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2.8 Bijstandsgerechtigd, eenoudergezin met 2 kinderen, sociaal minimum
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 69 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 218 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 551 

i. Totale uitgaven € 2.106 

j. Drempelbedrag -€ 280 

k. Totale aftrek € 1.826 

Totaal netto teruggaaf -€ 613 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 300 

Subtotaal € 300 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 74 

Subtotaal € 74 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 304 

e. Totale aftrek € 122 

Subtotaal netto teruggaaf € 51 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 1.389 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 544 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 328 

h. Overige effecten -€ 652 

Subtotaal € 674 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 613 € 1.099 € 486 



U
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3.1 Uitkeringsgerechtigd (wajong), alleenstaand
geen specifieke zorgkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 26 

i. Totale uitgaven € 1.117 

j. Drempelbedrag -€ 237 

k. Totale aftrek € 880 

Totaal netto teruggaaf -€ 296 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 350 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 242 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 369 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 132 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 116 

Subtotaal € 274 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 296 € 624 € 328 
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3.2 Uitkeringsgerechtigd (wajong), alleenstaand
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 252 

i. Totale uitgaven € 1.543 

j. Drempelbedrag -€ 237 

k. Totale aftrek € 1.306 

Totaal netto teruggaaf -€ 439 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 350 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 242 

e. Totale aftrek € 184 

Subtotaal netto teruggaaf € 61 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 369 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 132 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 116 

Subtotaal € 274 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 439 € 685 € 246 
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3.3 Uitkeringsgerechtigd (wajong), alleenstaand
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 218 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 273 

i. Totale uitgaven € 1.582 

j. Drempelbedrag -€ 237 

k. Totale aftrek € 1.345 

Totaal netto teruggaaf -€ 452 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 300 

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 650 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 74 

Subtotaal € 74 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 242 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 369 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 132 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 122 

Subtotaal € 268 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 452 € 992 € 540 
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3.4 Uitkeringsgerechtigd (wajong), alleenstaand
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 218 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 499 

i. Totale uitgaven € 2.008 

j. Drempelbedrag -€ 237 

k. Totale aftrek € 1.771 

Totaal netto teruggaaf -€ 595 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 300 

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 650 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 74 

Subtotaal € 74 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 242 

e. Totale aftrek € 184 

Subtotaal netto teruggaaf € 61 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 369 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 132 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 121 

Subtotaal € 269 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 595 € 1.054 € 459 
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3.5 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), alleenstaand,  
120% wettelijk minimumloon 
geen specifieke zorgkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 26 

i. Totale uitgaven € 1.117 

j. Drempelbedrag -€ 367 

k. Totale aftrek € 750 

Totaal netto teruggaaf -€ 314 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 350 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 381 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 647 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 291 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 175 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 212 

Subtotaal € 472 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 38 

Subtotaal -€ 38 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 314 € 784 € 470 
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3.6 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), alleenstaand,  
120% wettelijk minimumloon 
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 252 

i. Totale uitgaven € 1.543 

j. Drempelbedrag -€ 367 

k. Totale aftrek € 1.176 

Totaal netto teruggaaf -€ 492 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 350 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 381 

e. Totale aftrek € 45 

Subtotaal netto teruggaaf € 19 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 647 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 291 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 175 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 213 

Subtotaal € 471 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 57 

Subtotaal -€ 57 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 492 € 783 € 291 
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3.7 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), alleenstaand,  
120% wettelijk minimumloon 
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 793 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 922 

i. Totale uitgaven € 2.806 

j. Drempelbedrag -€ 367 

k. Totale aftrek € 2.439 

Totaal netto teruggaaf -€ 1.021 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 300 

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 650 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 74 

b. Verhogen inkomensgrens tot waar de minimale eigen bijdrage 

extramurale zorg geldt met € 5.000

€ 508 

Subtotaal € 582 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 381 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 647 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 291 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 175 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 207 

Subtotaal € 477 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 116 

b. Huurtoeslag -€ 425 

Subtotaal -€ 541 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 1.021 € 1.168 € 147 
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3.8 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), alleenstaand,  
120% wettelijk minimumloon 
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 793 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 1.148 

i. Totale uitgaven € 3.232 

j. Drempelbedrag -€ 367 

k. Totale aftrek € 2.865 

Totaal netto teruggaaf -€ 1.199 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 300 

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 650 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 74 

b. Verhogen inkomensgrens tot waar de minimale eigen bijdrage 

extramurale zorg geldt met € 5.000

€ 508 

Subtotaal € 582 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 381 

e. Totale aftrek € 45 

Subtotaal netto teruggaaf € 19 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 647 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 291 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 175 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 234 

Subtotaal € 450 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 135 

b. Huurtoeslag -€ 552 

Subtotaal -€ 687 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 1.199 € 1.014 -€ 185 
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3.9 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), alleenstaand, 1x modaal
geen specifieke zorgkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 1.091 

j. Drempelbedrag -€ 539 

k. Totale aftrek € 552 

Totaal netto teruggaaf -€ 232 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 350 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 564 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 959 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 430 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 528 

h. Overige effecten -€ 353 

Subtotaal € 704 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 232 € 1.054 € 822 
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3.10 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), alleenstaand, 1x modaal
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 1.291 

j. Drempelbedrag -€ 539 

k. Totale aftrek € 752 

Totaal netto teruggaaf -€ 316 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 350 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

c. Totale uitgaven € 200 

d. Drempelbedrag -€ 564 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 959 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 430 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 528 

h. Overige effecten -€ 353 

Subtotaal € 704 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 316 € 1.054 € 738 
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3.11 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), alleenstaand, 1x modaal
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 2.280 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 3.371 

j. Drempelbedrag -€ 539 

k. Totale aftrek € 2.832 

Totaal netto teruggaaf -€ 1.187 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 300 

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 650 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 486 

b. Verhogen inkomensgrens tot waar de minimale eigen bijdrage 

extramurale zorg geldt met € 5.000

€ 750 

Subtotaal € 1.236 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 564 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 959 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 430 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 528 

h. Overige effecten -€ 216 

Subtotaal € 841 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 80 

Subtotaal -€ 80 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 1.187 € 2.647 € 1.460 
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3.12 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), alleenstaand, 1x modaal
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 2.280 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 3.571 

j. Drempelbedrag -€ 539 

k. Totale aftrek € 3.032 

Totaal netto teruggaaf -€ 1.270 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 300 

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 650 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 486 

b. Verhogen inkomensgrens tot waar de minimale eigen bijdrage 

extramurale zorg geldt met € 5.000

€ 750 

Subtotaal € 1.236 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

c. Totale uitgaven € 200 

d. Drempelbedrag -€ 564 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 959 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 430 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 528 

h. Overige effecten -€ 207 

Subtotaal € 850 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 90 

Subtotaal -€ 90 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 1.270 € 2.646 € 1.376 
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3.13 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), kostwinner met kinderen,  
120% wettelijk minimumloon 
geen specifieke zorgkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 104 

i. Totale uitgaven € 1.512 

j. Drempelbedrag -€ 367 

k. Totale aftrek € 1.145 

Totaal netto teruggaaf -€ 479 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 350 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 381 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 647 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 291 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 175 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 328 

h. Overige effecten -€ 250 

Subtotaal € 609 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 59 

b. Huurtoeslag -€ 283 

Subtotaal -€ 342 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 479 € 617 € 138 
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3.14 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), kostwinner met kinderen,  
120% wettelijk minimumloon 
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 330 

i. Totale uitgaven € 1.938 

j. Drempelbedrag -€ 367 

k. Totale aftrek € 1.571 

Totaal netto teruggaaf -€ 657 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 350 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 381 

e. Totale aftrek € 45 

Subtotaal netto teruggaaf € 19 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 647 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 291 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 175 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 328 

h. Overige effecten -€ 255 

Subtotaal € 604 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 78 

b. Huurtoeslag -€ 371 

Subtotaal -€ 449 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 657 € 524 -€ 133 
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3.15 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), kostwinner met kinderen, 120% 
wettelijk minimumloon 
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 315 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 459 

i. Totale uitgaven € 2.182 

j. Drempelbedrag -€ 367 

k. Totale aftrek € 1.815 

Totaal netto teruggaaf -€ 759 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 300 

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 650 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 106 

Subtotaal € 106 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 381 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 647 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 291 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 175 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 328 

h. Overige effecten -€ 261 

Subtotaal € 598 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 93 

b. Huurtoeslag -€ 441 

Subtotaal -€ 534 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 759 € 820 € 61 
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3.16 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), kostwinner met kinderen,  
120% wettelijk minimumloon 
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 315 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 685 

i. Totale uitgaven € 2.608 

j. Drempelbedrag -€ 367 

k. Totale aftrek € 2.241 

Totaal netto teruggaaf -€ 938 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 300 

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 650 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 106 

Subtotaal € 106 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 381 

e. Totale aftrek € 45 

Subtotaal netto teruggaaf € 19 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 647 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 291 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 175 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 328 

h. Overige effecten -€ 265 

Subtotaal € 594 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 112 

b. Huurtoeslag -€ 526 

Subtotaal -€ 638 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 938 € 731 -€ 207 
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3.17 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), kostwinner met kinderen,  
1x modaal 
geen specifieke zorgkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 1.408 

j. Drempelbedrag -€ 539 

k. Totale aftrek € 869 

Totaal netto teruggaaf -€ 365 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 350 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 564 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 959 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 430 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 528 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 189 

h. Overige effecten -€ 415 

Subtotaal € 831 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 45 

c. Kindgebondenbudget -€ 58 

Subtotaal -€ 103 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 365 € 1.078 € 713 



Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling58 |    Uitkeringsgerechtigd 

3.18 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), kostwinner met kinderen,  
1x modaal 
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 1.608 

j. Drempelbedrag -€ 539 

k. Totale aftrek € 1.069 

Totaal netto teruggaaf -€ 449 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 350 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

c. Totale uitgaven € 200 

d. Drempelbedrag -€ 564 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 959 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 430 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 528 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 177 

h. Overige effecten -€ 401 

Subtotaal € 833 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 55 

c. Kindgebondenbudget -€ 71 

Subtotaal -€ 126 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 449 € 1.057 € 608 
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3.19 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), kostwinner met kinderen,  
1x modaal 
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal)

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 1.735 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 3.143 

j. Drempelbedrag -€ 539 

k. Totale aftrek € 2.604 

Totaal netto teruggaaf -€ 1.091 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door CAK € 300 

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 650 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 304 

b. Verhogen inkomensgrens tot waar de minimale eigen bijdrage 

extramurale zorg geldt met € 5.000

€ 750 

Subtotaal € 1.054 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

c. Totale uitgaven € 0 

d. Drempelbedrag -€ 564 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 959 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 430 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 528 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 89 

h. Overige effecten -€ 245 

Subtotaal € 901 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 128 

c. Kindgebondenbudget -€ 167 

Subtotaal -€ 295 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 1.091 € 2.310 € 1.219 
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3.20 Uitkeringsgerechtigd (WIA/WAO), kostwinner met kinderen,  
1x modaal 
eigen bijdrage WMO/AWBZ (extramuraal) + € 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en 
dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag. 

I Buitengewone uitgaven 2008

b. Arbeidsongeschiktheidsforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

f. Eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp € 1.735 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 3.343 

j. Drempelbedrag -€ 539 

k. Totale aftrek € 2.804 

Totaal netto teruggaaf -€ 1.175 

II Forfaitaire tegemoetkomingen 2009

a. Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten door 

CAK

€ 300 

b. Netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten door UWV € 350 

Subtotaal € 650 

III Korting op de eigen bijdrage AWBZ / Wmo hulp 2009

a. Procentuele korting € 304 

b. Verhogen inkomensgrens tot waar de minimale eigen bijdrage 

extramurale zorg geldt met € 5.000

€ 750 

Subtotaal € 1.054 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

c. Totale uitgaven € 200 

d. Drempelbedrag -€ 564 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

a. Verhoging uitkering door koppeling aan wettelijk minimumloon € 959 

b. Hogere belasting door stijging bruto inkomen -€ 430 

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 528 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 78 

h. Overige effecten -€ 232 

Subtotaal € 903 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 138 

c. Kindgebondenbudget -€ 180 

Subtotaal -€ 318 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 1.175 € 2.289 € 1.114 
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4.1 Werknemer, alleenstaand, 120% wettelijk minimumloon
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 252 

i. Totale uitgaven € 723 

j. Drempelbedrag -€ 359 

k. Totale aftrek € 364 

Totaal netto teruggaaf -€ 152 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 360 

e. Totale aftrek € 66 

Subtotaal netto teruggaaf € 28 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 158 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten -€ 126 

Subtotaal € 185 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 16 

Subtotaal -€ 16 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 152 € 197 € 45 
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4.2 Werknemer, alleenstaand, 120% wettelijk minimumloon
€ 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 700 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 817 

i. Totale uitgaven € 2.608 

j. Drempelbedrag -€ 359 

k. Totale aftrek € 2.249 

Totaal netto teruggaaf -€ 941 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 700 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 791 

c. Totale uitgaven € 1.491 

d. Drempelbedrag -€ 360 

e. Totale aftrek € 1.131 

Subtotaal netto teruggaaf € 475 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 158 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten € 120 

Subtotaal € 431 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 57 

b. Huurtoeslag -€ 392 

Subtotaal -€ 449 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 941 € 457 -€ 484 
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4.3 Werknemer, alleenstaand, 120% wettelijk minimumloon
€ 1.220 dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 1.220 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 1.405 

i. Totale uitgaven € 3.716 

j. Drempelbedrag -€ 359 

k. Totale aftrek € 3.357 

Totaal netto teruggaaf -€ 1.405 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 1.220 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 1.379 

c. Totale uitgaven € 2.599 

d. Drempelbedrag -€ 360 

e. Totale aftrek € 2.239 

Subtotaal netto teruggaaf € 940 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 158 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

h. Overige effecten € 59 

Subtotaal € 370 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 22 

b. Huurtoeslag -€ 395 

Subtotaal -€ 417 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 1.405 € 893 -€ 512 
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4.4 Werknemer, alleenstaand, 1x modaal
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 471 

j. Drempelbedrag -€ 525 

k. Totale aftrek € 0 

Totaal netto teruggaaf € 0 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

c. Totale uitgaven € 200 

d. Drempelbedrag -€ 530 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 499 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 42 

h. Overige effecten -€ 335 

Subtotaal € 206 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

€ 0 € 206 € 206 



Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Werknemer    | 65 

4.5 Werknemer, alleenstaand, 1x modaal
€ 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 700 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 1.791 

j. Drempelbedrag -€ 525 

k. Totale aftrek € 1.266 

Totaal netto teruggaaf -€ 530 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 700 

c. Totale uitgaven € 700 

d. Drempelbedrag -€ 530 

e. Totale aftrek € 170 

Subtotaal netto teruggaaf € 71 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 499 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 50 

h. Overige effecten -€ 278 

Subtotaal € 271 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 56 

Subtotaal -€ 56 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 530 € 286 -€ 244 
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4.6 Werknemer, alleenstaand, 1x modaal
€ 1.220 dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 23 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 1.220 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 2.311 

j. Drempelbedrag -€ 525 

k. Totale aftrek € 1.786 

Totaal netto teruggaaf -€ 748 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 1.220 

c. Totale uitgaven € 1.220 

d. Drempelbedrag -€ 530 

e. Totale aftrek € 690 

Subtotaal netto teruggaaf € 290 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 499 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 76 

h. Overige effecten -€ 279 

Subtotaal € 296 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 56 

Subtotaal -€ 56 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 748 € 530 -€ 218 
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4.7 Werknemer, eenoudergezin met 2 kinderen, 120% wettelijk 
minimumloon 
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 69 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 304 

i. Totale uitgaven € 821 

j. Drempelbedrag -€ 357 

k. Totale aftrek € 464 

Totaal netto teruggaaf -€ 194 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 357 

e. Totale aftrek € 69 

Subtotaal netto teruggaaf € 29 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 154 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 328 

h. Overige effecten € 107 

Subtotaal € 742 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 21 

b. Huurtoeslag -€ 95 

Subtotaal -€ 116 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 194 € 655 € 461 
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4.8 Werknemer, eenoudergezin met 2 kinderen, 120% wettelijk 
minimumloon 
€ 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 69 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 700 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 869 

i. Totale uitgaven € 2.706 

j. Drempelbedrag -€ 357 

k. Totale aftrek € 2.349 

Totaal netto teruggaaf -€ 983 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 700 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 791 

c. Totale uitgaven € 1.491 

d. Drempelbedrag -€ 357 

e. Totale aftrek € 1.134 

Subtotaal netto teruggaaf € 476 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 154 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 328 

h. Overige effecten € 48 

Subtotaal € 683 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 62 

b. Huurtoeslag -€ 243 

Subtotaal -€ 305 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 983 € 854 -€ 129 
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4.9 Werknemer, eenoudergezin met 2 kinderen, 120% wettelijk 
minimumloon 
€ 1.220 dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 69 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 1.220 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 1.457 

i. Totale uitgaven € 3.814 

j. Drempelbedrag -€ 357 

k. Totale aftrek € 3.457 

Totaal netto teruggaaf -€ 1.447 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 1.220 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 1.379 

c. Totale uitgaven € 2.599 

d. Drempelbedrag -€ 357 

e. Totale aftrek € 2.242 

Subtotaal netto teruggaaf € 941 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 154 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 153 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 328 

h. Overige effecten -€ 93 

Subtotaal € 542 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 14 

b. Huurtoeslag -€ 4 

Subtotaal -€ 18 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 1.447 € 1.465 € 18 
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4.10 Werknemer, eenoudergezin met 2 kinderen, 1x modaal
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 69 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 517 

j. Drempelbedrag -€ 523 

k. Totale aftrek € 0 

Totaal netto teruggaaf € 0 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 226 

c. Totale uitgaven € 426 

d. Drempelbedrag -€ 528 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 495 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 49 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 323 

h. Overige effecten € 89 

Subtotaal € 956 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 16 

c. Kindgebondenbudget -€ 20 

Subtotaal -€ 36 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

€ 0 € 920 € 920 



Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Werknemer    | 71 

4.11 Werknemer, eenoudergezin met 2 kinderen, 1x modaal
€ 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 69 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 700 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 1.837 

j. Drempelbedrag -€ 523 

k. Totale aftrek € 1.314 

Totaal netto teruggaaf -€ 550 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 700 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 791 

c. Totale uitgaven € 1.491 

d. Drempelbedrag -€ 528 

e. Totale aftrek € 963 

Subtotaal netto teruggaaf € 404 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 495 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 97 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 310 

h. Overige effecten € 189 

Subtotaal € 1.091 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 62 

c. Kindgebondenbudget -€ 73 

Subtotaal -€ 135 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 550 € 1.360 € 810 
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4.12 Werknemer, eenoudergezin met 2 kinderen, 1x modaal
€ 1.220 dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 248 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 69 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 1.220 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 2.357 

j. Drempelbedrag -€ 523 

k. Totale aftrek € 1.834 

Totaal netto teruggaaf -€ 768 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 1.220 

b. Effect vermenigvuldigingsfactor € 1.379 

c. Totale uitgaven € 2.599 

d. Drempelbedrag -€ 528 

e. Totale aftrek € 2.071 

Subtotaal netto teruggaaf € 870 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 495 

f. Verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden € 152 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 352 

h. Overige effecten € 116 

Subtotaal € 1.115 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 62 

c. Kindgebondenbudget -€ 1 

Subtotaal -€ 63 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 768 € 1.922 € 1.154 
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4.13 Werknemer, kostwinner zonder kinderen, 1x modaal
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 742 

j. Drempelbedrag -€ 525 

k. Totale aftrek € 217 

Totaal netto teruggaaf -€ 91 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

c. Totale uitgaven € 200 

d. Drempelbedrag -€ 530 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 499 

h. Overige effecten -€ 431 

Subtotaal € 68 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 12 

Subtotaal -€ 12 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 91 € 56 -€ 35 
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4.14 Werknemer, kostwinner zonder kinderen, 1x modaal
€ 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 700 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 2.062 

j. Drempelbedrag -€ 525 

k. Totale aftrek € 1.537 

Totaal netto teruggaaf -€ 644 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 700 

c. Totale uitgaven € 700 

d. Drempelbedrag -€ 530 

e. Totale aftrek € 170 

Subtotaal netto teruggaaf € 71 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 499 

h. Overige effecten -€ 429 

Subtotaal € 70 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 71 

Subtotaal -€ 71 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 644 € 70 -€ 574 
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4.15 Werknemer, kostwinner zonder kinderen, 1x modaal
€ 1.220 dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 1.220 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 2.582 

j. Drempelbedrag -€ 525 

k. Totale aftrek € 2.057 

Totaal netto teruggaaf -€ 861 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 1.220 

c. Totale uitgaven € 1.220 

d. Drempelbedrag -€ 530 

e. Totale aftrek € 690 

Subtotaal netto teruggaaf € 290 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 499 

h. Overige effecten -€ 430 

Subtotaal € 69 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 71 

Subtotaal -€ 71 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 861 € 288 -€ 573 
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4.16 Werknemer, kostwinner met kinderen, 1x modaal
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 788 

j. Drempelbedrag -€ 525 

k. Totale aftrek € 263 

Totaal netto teruggaaf -€ 110 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

c. Totale uitgaven € 200 

d. Drempelbedrag -€ 530 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 499 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 306 

h. Overige effecten -€ 490 

Subtotaal € 315 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 15 

c. Kindgebondenbudget -€ 19 

Subtotaal -€ 34 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 110 € 281 € 171 
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4.17 Werknemer, kostwinner met kinderen, 1x modaal
€ 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 700 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 2.108 

j. Drempelbedrag -€ 525 

k. Totale aftrek € 1.583 

Totaal netto teruggaaf -€ 663 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 700 

c. Totale uitgaven € 700 

d. Drempelbedrag -€ 530 

e. Totale aftrek € 170 

Subtotaal netto teruggaaf € 71 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 499 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 241 

h. Overige effecten -€ 412 

Subtotaal € 328 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 73 

c. Kindgebondenbudget -€ 95 

Subtotaal -€ 168 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 663 € 231 -€ 432 
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4.18 Werknemer, kostwinner met kinderen, 1x modaal
€ 1.220 dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 1.220 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 2.628 

j. Drempelbedrag -€ 525 

k. Totale aftrek € 2.103 

Totaal netto teruggaaf -€ 880 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 1.220 

c. Totale uitgaven € 1.220 

d. Drempelbedrag -€ 530 

e. Totale aftrek € 690 

Subtotaal netto teruggaaf € 290 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 499 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 245 

h. Overige effecten -€ 414 

Subtotaal € 330 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 73 

c. Kindgebondenbudget -€ 95 

Subtotaal -€ 168 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 880 € 452 -€ 428 
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4.19 Werknemer, tweeverdiener zonder kinderen, 1x modaal +  
0,5x modaal 
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 742 

j. Drempelbedrag -€ 790 

k. Totale aftrek € 0 

Totaal netto teruggaaf € 0 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

c. Totale uitgaven € 200 

d. Drempelbedrag -€ 1.210 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 492 

h. Overige effecten -€ 453 

Subtotaal € 39 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

€ 0 € 39 € 39 
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4.20 Werknemer, tweeverdiener zonder kinderen, 1x modaal +  
0,5x modaal 
€ 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 700 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 2.062 

j. Drempelbedrag -€ 790 

k. Totale aftrek € 1.272 

Totaal netto teruggaaf -€ 532 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 700 

c. Totale uitgaven € 700 

d. Drempelbedrag -€ 1.210 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 492 

h. Overige effecten -€ 467 

Subtotaal € 25 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 56 

Subtotaal -€ 56 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 532 -€ 31 -€ 563 
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4.21 Werknemer, tweeverdiener zonder kinderen, 1x modaal +  
0,5x modaal 
€ 1.220 dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 46 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 1.220 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 2.582 

j. Drempelbedrag -€ 790 

k. Totale aftrek € 1.792 

Totaal netto teruggaaf -€ 750 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 1.220 

c. Totale uitgaven € 1.220 

d. Drempelbedrag -€ 1.210 

e. Totale aftrek € 10 

Subtotaal netto teruggaaf € 4 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 492 

h. Overige effecten -€ 466 

Subtotaal € 26 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 82 

Subtotaal -€ 82 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 750 -€ 52 -€ 802 
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4.22 Werknemer, tweeverdiener met kinderen, 1x modaal + 0,5x modaal
€ 200 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering.  

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 200 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 788 

j. Drempelbedrag -€ 787 

k. Totale aftrek € 1 

Totaal netto teruggaaf € 0 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 200 

c. Totale uitgaven € 200 

d. Drempelbedrag -€ 1.198 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 492 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 151 

h. Overige effecten -€ 211 

Subtotaal € 432 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

€ 0 € 432 € 432 
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4.23 Werknemer, tweeverdiener met kinderen, 1x modaal + 0,5x modaal
€ 700 geneesmiddelen, hulpmiddelen en dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 700 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 2.108 

j. Drempelbedrag -€ 787 

k. Totale aftrek € 1.321 

Totaal netto teruggaaf -€ 553 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 700 

c. Totale uitgaven € 700 

d. Drempelbedrag -€ 1.198 

e. Totale aftrek € 0 

Subtotaal netto teruggaaf € 0 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 492 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 132 

h. Overige effecten -€ 160 

Subtotaal € 464 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 70 

c. Kindgebondenbudget -€ 62 

Subtotaal -€ 132 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 553 € 332 -€ 221 
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4.24 Werknemer, tweeverdiener met kinderen, 1x modaal + 0,5x modaal
€ 1.220 dieetkosten

Let op: Rode bedragen zijn een verslechtering, groene een verbetering. 

Lees ook de toelichting voorin de brochure en de tekst op de uitklapbare omslag.

I Buitengewone uitgaven 2008

c. Chronisch ziekenforfait € 820 

d. Premie aanvullende verzekering € 496 

uitgaven onder vermenigvuldigingsfactor

e. Huisapotheek € 92 

g. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten / bril € 1.220 

h. Effect vermenigvuldigingsfactor € 0 

i. Totale uitgaven € 2.628 

j. Drempelbedrag -€ 787 

k. Totale aftrek € 1.841 

Totaal netto teruggaaf -€ 770 

IV Aftrek specifieke zorgkosten 2009

a. Geneesmiddelen / hulpmiddelen / dieetkosten € 1.220 

c. Totale uitgaven € 1.220 

d. Drempelbedrag -€ 1.198 

e. Totale aftrek € 22 

Subtotaal netto teruggaaf € 9 

V Overige maatregelen 2009

e. Afschaffen WW-premie werknemer € 492 

g. Introductie kindgebondenbudget (hoogte mede afhankelijk van aantal 

kinderen)

€ 104 

h. Overige effecten -€ 127 

Subtotaal € 469 

VI Doorwerking inkomensafhankelijke regelingen 2009

a. Zorgtoeslag -€ 96 

c. Kindgebondenbudget -€ 95 

Subtotaal -€ 191 

VII   Totaal financiële gevolgen per jaar 2008 2009 mutatie

-€ 770 € 287 -€ 483 
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Financiële gevolgen  
van het afschaffen  
van de buitengewone  
uitgavenregeling

I  Toelichting bij de  
Buitengewone uitgaven

Het bepalen van de aftrek buitengewone uitgaven 
gebeurt in een aantal stappen:

In de eerste stap worden de totale uitgaven bepaald. •	
Dit gebeurt door het optellen van: 
1. Premie aanvullende verzekering.
2. Ouderdomsforfait. Alle 65-plussers mochten  

in 2008 € 820 bij de uitgaven optellen.
3. Arbeidsongeschiktheidsforfait. Alle 

arbeidsongeschikten, waaronder Wajongers, 
mochten in 2008 € 820 bij de uitgaven optellen.

4. Huisapotheek. Iedereen mag hiervoor € 23  
per gezinslid bij de uitgaven optellen.

5. De eigen bijdrage AWBZ / WMO.  
De extramurale eigen bijdrage mag volledig 
worden meegenomen; de intramurale eigen 
bijdrage voor 25%.

6. De kosten van specifieke kosten als 
geneesmiddelen, hulpmiddelen, dieetkosten  
en de bril die niet door de basis- of  
aanvullende verzekering worden vergoed.

7. Is het totaal van de posten 4 tot en met 6  
voor een individu meer dan € 325, dan heeft dit 
individu recht op het chronische ziekenforfait. 
Er mag €820 bij de uitgaven worden opgeteld. 
Dit forfait geldt niet voor mensen die recht 
hebben op een ouderdomsforfait of een 
arbeidsongeschiktheidsforfait 

8. Vermenigvuldigingsfactor. Als het verzamel-
inkomen van een huishouden minder is dan de 
bovengrens van de 2e belastingschijf, dan geldt 
de vermenigvuldigingsfactor. De posten 4 tot en 
met 6 mogen met 2,13 worden vermenigvuldigd.

9. Overige ziektekosten, waaronder kosten voor 
medische hulp, reiskosten voor ziekenbezoek, 
bevalling en kraamhulp, begrafenis of crematie, 
adoptie. 

In de tweede stap wordt het drempelbedrag bepaald. •	
Het drempelbedrag is 1,65% van het verzamel-
inkomen. 

In de derde stap wordt het drempelbedrag •	
afgetrokken van de totale uitgaven. Is de uitkomst 
negatief of nul dan is er geen aftrek buitengewone 
uitgaven. Is de uitkomst positief dan is de (bruto) 
aftrek gelijk aan de uitkomst. 

Belastingteruggaaf. De (bruto) aftrek wordt in •	
mindering gebracht op het verzamelinkomen en 
leidt dus tot een belastingteruggaaf. De hoogte  
van de teruggaaf is afhankelijk van het (marginale) 
belastingtarief dat voor de betrokkene geldt.

II  Toelichting bij de Forfaitaire 
tegemoetkoming

a.   Forfaitaire tegemoetkoming chronisch zieken  
en gehandicapten door CAK
Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de •	
meer kosten die gemaakt worden als gevolg van 
ziekte of handicap. De tegemoetkoming wordt 
toegekend op basis van bestaande landelijke 
registraties van zorggebruik. Het CAK keert de 
tegemoetkoming over 2009 automatisch uit vanaf 
november 2010. Het CAK ontvangt hiervoor gegevens 
van de zorgverzekeraars, het CIZ en het CAK.  
De tegemoetkoming voor mensen die grond van 
deze gegevens recht hebben op een uitkering 
bedraagt afhankelijk van het zorggebruik voor een 
65-minner € 350 of  € 500. Voor 65-plussers zijn de 
bedragen en € 150 en € 300. 
In de voorbeelden is verondersteld dat huis houdens 
die gebruik maken van extramurale AWBZ/Wmo  
hulp recht hebben op één lage tegemoetkoming  
(€ 350 voor 65-minners; € 150 voor 65-plussers).  
In werkelijkheid kunnen deze huishoudens – 
afhankelijk van hun verdere zorggebruik - ook recht 
hebben op een hoge tegemoetkoming en kunnen 
huishoudens die geen gebruik maken van extramurale 
AWBZ/Wmo hulp ook recht hebben op een (lage dan 
wel hoge) tegemoetkoming. Bovendien kunnen 
binnen een huishouden meerdere mensen recht 
hebben op een tegemoetkoming.

Toelichting bij de uitkomsten  
van de rekenvoorbeelden


