INKOMENSSTEUN
De heer Rijpstra is een alleenstaande man, weduwnaar, van 74 jaar. Hij heeft een – halve AOW-uitkering met een klein aanvullend bedrijfspensioen. Rijpstra heeft drie kinderen,
waarvan hij er twee bijna nooit ziet. Hij heeft weinig contact met de rest van de familie. Zijn
sociale contacten blijven beperkt tot de linker buren. En deze buren hebben het spreekuur
voor Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten gebeld – met instemming van Rijpstra - met
de vraag of ze bij hem thuis langs willen komen. Volgens de buren loopt Rijpstra
inkomenstoeslagen mis waar hij wel recht op heeft. Een spreekuurhouder gaat op bezoek,
wordt gastvrij ontvangen en stuit op de volgende situatie:
Een half jaar geleden heeft Rijpstra een brief van de Belastingdienst gehad, waarin stond dat
hij recht op een huurtoeslag zou kunnen hebben. De spreekuurhouder kan al snel vaststellen
dat Rijpstra inderdaad recht heeft op huurtoeslag. Hij belt met een collega-spreekuurhouder
die direct via internet op de site van de belastingdienst berekent op hoeveel toeslag Rijpstra
ongeveer kan rekenen. Meneer Rijpstra krijgt al zorgtoeslag van de Belastingdienst, dus zijn
inkomen is daar bekend. In het gesprek blijkt ook dat Rijpstra al jaren geen teruggave van
inkomstenbelasting heeft aangevraagd. Afgesproken wordt om met terugwerkende kracht
vanaf 2005 teruggave te vragen en huurtoeslag voor 2008 en 2009. Eigenlijk kan een
huurtoeslag voor 2007 niet meer, maar de spreekuurhouder gaat dit nog wel bij de
Belastingdienst neerleggen.
De spreekuurhouder berekent dat meneer Rijpstra in ieder geval recht heeft op ruim € 2.000
aan teruggave en toeslag. Als de buren niet aan de bel hadden getrokken was dit bedrag en de
bedragen voor de komende jaren blijven liggen.
Het spreekuur komt dit helaas bekend voor. Heel veel mensen met een minimuminkomen
weten niet dat ze recht hebben op extra inkomenssteun. Het gaat dan om mogelijkheden zoals
zorgtoeslag, huurtoeslag, teruggave van belastingen, heffingskortingen en kinderoppastoeslag
via de belastingdienst. Maar ook bijzondere bijstand, langdurigheidsstoeslag voor minima,
kortingsregelingen en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen via de gemeente. Of
tegemoetkomingen in school/studiekosten via de Informatie beheer Groep.
De vrijwilligers van de FSU-spreekuren staan voor u klaar om te helpen om uw recht te halen!
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