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Wat Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

Wie Belastingplichtige (alleenstaande ouder of minstverdienende partner) met 
inkomen uit tegenwoordige arbeid van meer dan € 5.219,--en die een kind 
heeft dat minimaal 6 maanden tot zijn huishouden behoort en geboren is na 
31-12-2009. 

Hoogte 
Voorbeeld: 
Indien inkomen uit arbeid is € 5.219,-- dan is de korting € 0,00 
Indien inkomen uit arbeid is € 10.000,--, dan is de korting 11,45 % 
van € 10.000,-- -/- € 5.219,-- = € 547,42  

Per jaar € 11,45 % van (inkomen arbeid – € 5.219,--) tot een maximum van € 
2.534,-- per jaar. 

 
 

Korten op bijstand (PW) Ja 

Wat Algemene heffingskorting minst verdienende partner 

Wie 
 

Alleen wanneer een van de partners van een gezin in bijstand ander 
inkomen ontvangt (uitkering of arbeid) of gaat ontvangen, dan is er 
mogelijk recht op (een deel van) de Algemene heffingskorting via de 
belastingdienst. 

 

Elke belastingplichtige die geen minstverdienende partner is, heeft 
recht op de algemene heffingskorting van € 2.888,-.  
Indien inkomen hoger dan € 21.317,- dan wordt de algemene 
heffingskorting verminderd met 6,007% van belastbaar inkomen 
-/- € 21.317,--. 
Voor belastingplichtigen die inkomsten uit arbeid of een uitkering 
ontvangen, is deze korting al toegepast bij de berekening van de 
loonheffing of bij de aangifte. 

De algemene regel is dat een partner met geen of weinig inkomen (lager 
dan € 8.885,-- indien geboren vóór 01-01-1963 en € 523,- indien geboren 
vanaf 01-01-1963) ) (een deel van) de Algemene heffingskorting van de 
belastingdienst kan ontvangen. 
Een partner in een bijstandsgezin met een volledige bijstandsuitkering (dus 
zonder aftrek van andere inkomsten) met een jaarinkomen van € 10.280.,-- 
heeft dus geen recht op Algemene heffingskorting minst verdienende partner. 

 

Alleen van toepassing bij echtparen met inkomsten waardoor het inkomen uit 
bijstand lager wordt van zowel de cliënt als de partner. Des te hoger de 
andere inkomsten des te groter de kans op een teruggaaf van de algemene 
heffingskorting minst verdienende partner van de belastingdienst. 

Hoogte indien partner geboren voor 01-01-1963 

Hoogte indien partner geboren na 01-01-1963 

Maximaal € 2.888,-- per jaar (indien inkomen = 0,00)max per maand € 240,67 
 

Maximaal € 193,-- per jaar (indien inkomen = 0,00) max per maand € 
16,08 
Partners die geboren zijn vanaf 01-01-1963 hebben geen recht op de 
Algemene heffingskorting minstverdienende partner als de netto bijstand 
voor geheel 2022 hoger is dan € 523,--. Dit is € 43,58,-- per maand netto 
bijstand voor de partner (netto uitkering voor gezin € 87,16,-- per 
maand). 

Korten op bijstand (PW) Ja 

Wat Arbeidskorting 

Wie 

 
 

Belastingplichtige die inkomsten uit arbeid heeft. De arbeidskorting wordt 
berekend via de witte loonheffingstabel en is niet via de voorlopige aanslag te 
verkrijgen. De arbeidskorting verlaagt de te betalen loonheffing en verhoogt 
dus de netto inkomsten uit arbeid. 

Hoogte (betreft Arbeidskorting bij inkomen < € 36.649,--) 
Vanaf een inkomen > € 36.649,-- wordt de arbeidskorting 
afgebouwd. 

Tot 66 jaar en 7 maanden: maximaal € 4.260,-- per jaar 
Vanaf 66 jaar en 7 maanden maximaal € 2.204,-- per jaar 

Korten op bijstand (PW) Wordt indirect gekort op bijstand omdat netto inkomsten gekort worden 

Wat Ouderenkorting 

Wie Belastingplichtige die op 31 december 2022 66 jaar en 7 maanden is en een 
verzamelinkomen heeft van < € 49.971,--. Bij een verzamelinkomen lager dan 
€ 38.464,- is de ouderenkorting € 1.726,--. 

Hoogte € 1.726,-- per jaar 

Korten op bijstand 
 

Indien verzamelinkomen > € 38.464,-- maar lager dan € 49.971,--, 
dan wordt de ouderenkorting verminderd met (verzamelinkomen -/- € 
38.464,--) x 15%. 

Ouderenkorting is reeds verwerkt in de berekening van de loonheffing van de 
AOW. Bijstandscliënten die in de loop van het jaar 66 en 7 maanden worden, 
kunnen via een T-biljet het restant ontvangen van de belastingdienst. 
Teruggaaf over bijstandsperiode kan de gemeente terugvorderen. 

Wat Alleenstaande ouderenkorting 

Wie De alleenstaande ouderenkorting ontvangt de belastingplichtige die in 2022 
een AOW-uitkering voor een alleenstaande of alleenstaande ouder krijgt of er 
recht op hebt. Deze korting ontvangt de belastingplichtige ook als hij/zij geen 
of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande of alleenstaande 
ouder krijgt, omdat hij/zij vóór het 65e jaar in het buitenland woonde of erkend 
gemoedsbezwaarde was. 

Hoogte € 449,-- per jaar 

Korten op bijstand Alleenstaande ouderenkorting is reeds verwerkt in de berekening van de 
loonheffing van de AOW. Bijstandscliënten die in de loop van het jaar 66 en 7 
maanden worden, kunnen via een T-biljet het restant ontvangen van de 
belastingdienst. Teruggaaf over bijstandsperiode kan de gemeente 
terugvorderen. 

Wat Jonggehandicaptenkorting 

Wie Belastingplichtigen met recht op een WAJONG uitkering of daarmee 
vergelijkbaar (hoeft dus geen WAJONG uitkering te ontvangen, maar er wel 
recht op hebben) 

Hoogte € 771,-- 
Vrijlaten (minder Wajong uitkering korten indien de klant 27 jaar of ouder is) 
Korten (volledige Wajong uitkering korten) indien de klant jonger is dan 27 
jaar 
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Aanvragen voorlopige aanslag 2022 Verzoek of wijziging Inkomstenbelasting Premie volksverzekering 2022 

 

 

Belastingplichtigen die op grond van persoonlijke omstandigheden recht 
hebben op: 

• Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

• Algemene heffingskorting minst verdienende partner 

 

moeten via Mijn Belastingdienst de voorlopige aanslag aanvragen, wijzigen of 
beëindigen. 

 

Inloggen met een Digid. Zie www.belastingdienst.nl en www.digid.nl 

Invullen verwachte inkomen uit arbeid 
Indien u werkt, dan vult u in de aanvraag via Mijn belastingdienst 
het verwachte inkomen uit arbeid in. 

Wat moet ik invullen bij Inkomen uit arbeid? 
 

Verwachte belastbaar inkomen uit arbeid 
(12 x maandbedrag + 8% vakantiegeld) 

Invullen verwachte inkomsten uit vroegere arbeid (uitkering) 
Wanneer een bijstandscliënt geen ander inkomen heeft dan 
bijstand, dan alleen deze vraag invullen en niets invullen bij 
vraag Verwachte inkomen uit arbeid. 

 

De bedragen zijn gebaseerd voor klanten die de hiernaast 
vermelde uitkering vanaf 1 januari 2022 ontvangen. 

 

 

AOW gerechtigde leeftijd 
Alleenstaande (ouder) € 14.557,- 
Gehuwd beiden > AOW of 1 AOW € 9.855,- 
Kostendeler (2) 50% € 9.855,- 
Kostendeler (3) 43,33 % € 8.540,- 
Kostendeler (4) 40,00 % € 7.884,- 
Kostendeler (5) 38,00 % € 7.490,- 
Kostendeler (6) 36,67 % € 7.228,- 
Kostendeler (7) 35,71 % € 7.038,- 
Kostendeler (8) 35,00% € 6.899,- 

Verwacht belastbaar inkomen uit uitkering (WAO, WW, bijstand) 
Verwacht belastbaar inkomen uit uitkering (WAO, WW, bijstand) 
Voor bijstand gelden de volgende voorlopige bedragen: 
Gehuwden, ieder    € 10.280,- 
Gehuwd zk,1 > 21 jr, ander < 21 jr ieder    € 6.296,- 
Gehuwd mk,1 > 21 jr, ander < 21 jr ieder  € 8.389,- 
Gehuwd zk beiden < 21 jaar ieder    € 3.234,- 
Gehuwd mk beiden ,< 21 jaar ieder    € 5.106,- 
Alleenstaande ouder (70%)  € 16.229,- 
Alleenstaande (70%) € 16.229,- 
Alleenstaande < 21 jaar €    3.234,- 
Kostendeler (2) 50% € 10.280,- 
Kostendeler (3) 43,33 % €    8.297,- 
Kostendeler (4) 40,00 % €    7.486,- 
Kostendeler (5) 38,00 % €    7.112,- 
kostendeler (6) 36,67 % €      6.863,- 
Kostendeler (7) 35,71 % €    6.683,- 
Kostendeler (8) 35,00% €    6.550,- 
Kostendeler indien 1 partner < 21 zk €   7.117,. 
Kostendeler indien 1 partner < 21 mk € 10.091,- 

 
In inrichting alleenstaande €    4.556,- 
In inrichting gehuwd ieder €    3.700,- 

Zowel bijstand als inkomen uit arbeid Vul bij Inkomen uit tegenwoordige arbeid het belastbaar inkomen in en bij 
vraag Inkomen uit vroegere arbeid het bedrag zoals hierboven, verminderd 
met het inkomen uit arbeid Hou nog rekening met de vrijlating indien van 
toepassing, vrijlating optellen (eerst vermenigvuldigen met 137%) bij bedrag 
PW. 

Alimentatie partner 
 

Indien er sprake is van partneralimentatie die gekort wordt op de 
bijstand (rechtstreeks of via cessie), dan deze niet in mindering 
brengen op de genoemde bedragen hierboven. 
Cliënten dienen zowel de kinderalimentatie als de partner 
alimentatie niet op te geven op aanvraagformulier VA als zij 
bijstand ontvangen. 

Alimentatie kinderen 
 

Indien er sprake is van kinderalimentatie die gekort wordt op de bijstand 
(rechtstreeks of via cessie), dan deze in mindering brengen op het bedrag 
zoals hierboven staat (eerst vermenigvuldigen met 137 %). 

Checklist aanvraag 
 

O Had de aanvrager al eerder een uitkering? 
O Is er een fiscale partner? 
O Is er sprake van een fiscale alleenstaande ouder? 
O Is er sprake van een fiscale alleenstaande? 
O Heeft of krijgt de aanvrager kinderen? 
O Zijn er kinderen die in het aanvraagjaar 12 j. worden? 
O Is er sprake van inkomen naast bijstand? 
O Bevat de inkomensspecificatie alle noodzakelijke 

gegevens? 
O Worden er reeds voorlopige aanslagen ontvangen die 

ingedikt worden uitbetaald? 

Checklist heronderzoek 
O Heeft de belanghebbende een fiscale partner 

gekregen of verloren? 
O Is er thans (nog) sprake van een fiscale 

alleenstaande ouder? 
O Is er thans (nog) sprake van een fiscale 

alleenstaande? 
O Zijn er kinderen geboren? 
O Zijn er kinderen die het adres van de 

belanghebbende hebben verlaten? 
O Zijn er kinderen die in het lopende jaar 12 jaar worden? 
O Is er sprake van inkomen naast de bijstand of van 

verlies van inkomsten? 
O Bevat de inkomensspecificatie alle noodzakelijke 

gegevens? 
O Is de belanghebbende in het lopende jaar 66 jaar en 7 maanden ? 

 

• De belastingdienst verstrekt periodiek aan het Inlichtingenbureau een bestand met toegekende voorlopige aanslagen voor cliënten in de 
bijstand in uw gemeente. Deze bestanden kunnen gemeente inlezen in de software applicatie die de gemeente gebruikt. Deze informatie 
is    ook te vinden op Suwinet onder het kopje Belastingdienst 

• Wanneer een cliënt werkt of gaat werken en nog nooit een korting heeft aangevraagd, dan moet de cliënt de korting aanvragen. Deze 
klanten zitten niet in het uitwisselbestand tussen Belastingdienst en Inlichtingenbureau en moeten de korting dus aanvragen. Als de 
cliënt de korting niet aanvraagt, dan kan de gemeente uitrekenen hoeveel korting de cliënt zou kunnen krijgen en dit bedrag korten op de 
uitkering omdat de cliënt redelijkerwijs over de korting kan beschikken. 

• Het gaat in de hierboven beschreven cliënten alleen maar om alleenstaande ouders met een kind jonger dan 12 jaar op 01-01-2022 die 
inkomsten uit arbeid ontvangen (inkomensafhankelijke combinatiekorting) en echtparen waarvan één van de twee inkomsten uit arbeid 
en/of een andere uitkering gaat ontvangen (algemene heffingskorting minst verdienende partner). Gebruik voor de verwachte inkomens 
uit arbeid en bijstand de tabel op de achterzijde. 

http://www.vanderlaansupport.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.digid.nl/

