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November 2016 

 
In deze nieuwsbrief: 

1. Over de cliëntenraad 
2. Contact achterban 
3. Afscheid van oude leden / welkom nieuw lid 
4. Kwijtschelding 
5. Papieren brigade 
6. Samenwerking KEaRN, Jeugdteam, Gemeente Tytsjerksteradiel 
7. Kinderpanel 
8. Fondsen 
9. FSU jongeren 

10. Gratis cursus Digisterker 
11. Wist u dit?  

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
Wat doen wij als cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel 
voor u?  
 
Inleiding: 
Wij hebben vernomen dat het niet altijd duidelijk is wie wij zijn en wat wij doen. Bij deze 
willen wij u hier iets over vertellen.  
 
Wat belangrijk is om te weten: 
De cliëntenraad werk en bijstand is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht!  
Het eerste half uur van onze vergadering zijn de wethouder van Sociale Zaken en de 
kwaliteitsmedewerker Werk & Bijstand bij onze vergadering aanwezig. Zij houden ons dan 
op de hoogte van de ontwikkelingen die er zijn en wij krijgen de kans om vragen te stellen. 
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Daarnaast kunnen wij gevraagd en ongevraagde adviezen geven.  

 
Gevraagde advies: 
In sommige gevallen vraagt het college aan ons om een advies te geven over bijvoorbeeld 
beleid dat gewijzigd wordt. Wij krijgen dat toegezonden en kunnen het beoordelen. 
Wanneer er onduidelijkheden zijn, laten we ons informeren en geven dan advies.  
 
Ongevraagde advies: 
Als cliëntenraad kunnen we zelf ook een advies schrijven. Wij vragen aandacht voor zaken 
die wij op dat moment belangrijk vinden. Ons advies wordt gelezen door het College van 
Burgemeester en Wethouders, waarop dan door hen gereageerd wordt. Maar in beide 
gevallen geldt, dat ons advies niet altijd wordt opgevolgd. 
 
Achterban informeren: 
Wij proberen u als achterban op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die belangrijk 
zijn, door 1 of 2 keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen. 
 
Ons doel is: 
De belangen behartigen van de mensen uit de gemeente Tytsjerksteradiel die van een 
minimum inkomen moeten leven. Kort gezegd: wij zijn er voor u. 

 
Samenstelling Cliëntenraad: 
Mw. A. Zeinstra (voorzitter), Mw. A. van der Werff (vicevoorzitter),   
Mw. M. Hoekstra,Dhr. J. Leistra, Mw. W. Stuut, Dhr. S. Meinema,  
Dhr. D. van der Werf.   
 
 
 
We zouden het fijn vinden eens iets van u te horen ! 
 
 

 
 
  

Een hartelijke groet, 
de cliëntenraad  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Qdx2PnRMmL_aEM&tbnid=IbEy5DhaZ8VNyM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.capital.com.pa/&ei=3kgbVN3rFqSv7Aa9gYGYCg&psig=AFQjCNG7cYkGjW6qhbYaIeuUJPCe63L3yQ&ust=1411160158818476
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2. Contact achterban  
 
Vanwege de lage opkomst op achterbanbijeenkomsten hebben wij besloten deze niet meer 
te organiseren. Om u toch de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen of het uiten 
van klachten, kunt u ons bereiken via ons e-mail adres: cr.tdiel@gmail.com . Voor meer 
informatie verwijzen we u naar: www.crwwbtiel.nl. Heeft u liever persoonlijk contact dan 
kunt u vanaf januari 2017 van 13.00 tot 13.30 uur langskomen in de hal van het 
gemeentehuis. Wij houden dan voorafgaand aan onze vergadering inloopspreekuur. De data 
van onze vergaderingen vindt u op de gemeentepagina in de Actief en op onze website.  
 
 
 

 3. Afscheid oud leden / welkom nieuw lid 
 
Wij hebben afscheid genomen van 3 leden die 8 jaar zitting hebben gehad in de 
cliëntenraad, dat zijn:  Mw. W. van der Kooi, mw. H. Roestenburg en dhr. B. Kloosterman. 
Ook hebben wij een nieuw lid mogen verwelkomen, dhr. J. Leistra.  

 
 
 
 
 

4. Kwijtschelding     
 

Het vermogen wat toegestaan is om in aanmerking te komen voor gemeentelijke -en 
waterschapsbelasting, is veel lager dan de vermogensgrens die geldt voor de uitkering. 
Daarom heeft de cliëntenraad zich het afgelopen jaar ingezet om deze situatie recht te 
trekken. Wij hebben een brief gestuurd naar de commissie voor Infrastructuur & Milieu. 
Helaas is onze brief daar niet behandeld.  
Daarom kunnen wij u hierover op dit moment nog geen duidelijkheid verschaffen.  
Wij houden u op de hoogte van eventuele vorderingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0yNmK_tLPAhVG2RoKHcmCCdsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fstock-foto%2Fsynergie.html&psig=AFQjCNGf7v57IfSW4Idq4GCnEh763rFo9g&ust=1476283201457049
mailto:cr.tdiel@gmail.com
http://www.crwwbtiel.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkqa-vj9rPAhXEPRoKHXKOBC4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sbi-training.com%2F&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNHgy1PYb2YG6qibCfXG1t1FcTeaoA&ust=1476528460701901
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyyN2s3_3OAhUCxRQKHXP9AQUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hefpunt.nl%2Fover-hefpunt&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNH_GZeP7Pi1vsEFbj9kyejSUApopQ&ust=1473354485107257
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5. Papieren Brigade                                           

KEaRN Welzijn presenteert: de Papieren Brigade, voor hulp bij aanvragen, regelingen en 

toeslagen. 

Naast loon of uitkering bestaan er verschillende toeslagen en andere voorzieningen. Soms 
weten mensen niet van het bestaan van deze inkomens aanvullende maatregelen, maken 
ze er geen gebruik van of vinden ze het te ingewikkeld om aan te vragen. Misschien is dat 
bij u ook wel het geval. 
 
De vrijwilligers van de Papieren Brigade (onderdeel van KEaRN/De Opstap) ondersteunen 
inwoners van Tytsjerksteradiel met het invullen van formulieren. De Papieren Brigade kijkt 
samen met u naar uw inkomsten en uitgaven. Afhankelijk van uw situatie kunt u wellicht in 
aanmerking komen voor verschillende toeslagen of regelingen. De vrijwilligers van de 
Papieren Brigade kennen de regelingen en kijken samen met u of u hiervoor in aanmerking 
komt.  
 
Zij verzorgen met u de aanvraag en de afhandeling. 
Woont u in Tytsjerksteradiel, heeft u vragen over uw eigen administratie of vindt u het 
lastig om bepaalde regelingen of toeslagen aan te vragen? Is er niemand in uw omgeving 
die u hierbij kan ondersteunen? Dan is de Papieren Brigade iets voor u! 
Voor het inschakelen van de Papieren Brigade kunt u bellen met: 
KEaRN/De Opstap: 0511-467808. 
 
De vrijwilligers van de papierenbrigade helpen u graag! 

 
 
 
 
 

6. Samenwerking KEaRN en Jeugdteam      
 
Wij hebben signalen gekregen van de scholen, dat er kinderen zijn die onder of rond de 
armoedegrens leven. Als cliëntenraad hebben wij naar aanleiding daarvan alle basisscholen 
in de gemeente Tytsjerksteradiel een enquête gestuurd. Op basis van de uitslag is er een 
samenwerking ontstaan tussen de gemeente Tytsjerksteradiel, KEaRN en het jeugdteam. 
Hierdoor blijft het thema jeugd en armoede onze aandacht houden en kunnen wij als 
cliëntenraad daar waar nodig advies geven. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYx-7o3_3OAhWEvxQKHTwRANoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vrijwilligersacademiefryslan.nl%2Fpartner%2Fkearn%2F&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNGZDNQl9hBXyiHDjEgdUcowIm149w&ust=1473354619562570
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq1uDr4P3OAhUFrRQKHSQ5AhEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.t-diel.nl%2Ftichtby-elkoar%2Fjeugd-en-gezin_44169%2F&psig=AFQjCNHn8W4fMZjvMAayTBoa_aC6x9sBKw&ust=1473354858376061
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7. Kinderpanel  
Gesprekken over armoede met kinderen en jongeren 
 
Hoe kijken kinderen en jongeren in onze gemeente aan tegen het onderwerp armoede? Dat 
is de rode draad van een gesprek over armoede wat op initiatief van de gemeente 
Tytsjerksteradiel wordt georganiseerd. In samenwerking met KEaRN (Welzijnsorganisatie), 
Jeugdteam Tytsjerksteradiel, Cliëntenraad Werk & Inkomen Tytsjerksteradiel en diverse 
scholen in onze gemeente gaan we op zoek naar de ervaringen met armoede. 
   
Armoede is van grote invloed op de ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van 
kinderen. Niet mee kunnen doen met bijvoorbeeld een sport, muziekles, of een 
schoolreisje is natuurlijk schrijnend. We willen met kinderen uit groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs en jongeren van het voortgezet onderwijs in kleine groepen met elkaar in 
gesprek over de ervaringen en belemmeringen die zij tegenkomen. 
 
Vragen die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn onder meer in hoeverre armoede in de 
omgeving voorkomt, en welke oplossingen de kinderen en jongeren zelf zien om toch mee 
te kunnen doen. 
 
Voor de gemeente kunnen de gesprekken van grote meerwaarde zijn als het gaat om het 
wegnemen van drempels die door armoede worden opgeworpen bijvoorbeeld: meedoen 
aan sport, schoolreisje, aanschaf kleding etc. en hoe de gemeente voor kinderen 
stimulerende maatregelen kan treffen bijvoorbeeld: hulp in natura, extra geld etc.  
 
Heeft u kinderen (of kent u kinderen) die eventueel willen deelnemen aan een gesprek 
over armoede, dan kunt u dit aangeven bij Chris Koopmans (armoedebeleid gemeente 
Tytsjerksteradiel): ckoopmans@t-diel.nl, of u belt naar 14 0511. 
 

 
 
 

8. Fondsen                                            
 

Voor financiële ondersteuning van activiteiten zoals sport en cultuur zijn er landelijk een 
aantal fondsen en/of stichtingen in het leven geroepen. Onderstaand treft u een drietal 
aan die een bijdrage kunnen leveren om ondersteuning te geven daar waar dit nodig is. 

 

Het Jeugdsportfonds:  

Dit fonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar 
niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen 
betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.  

http://www.jeugdsportfonds.nl  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO1p7E1NPPAhUGrxoKHX_WDqcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fwtcdeheksentrappers%2FCommunicatie%2Fkerstmarktvoorhetgoededoel&bvm=bv.135475266,d.d2s&psig=AFQjCNHRK2XuXnGZIdaENsOVmY3DxbCgJw&ust=1476306497616552
mailto:ckoopmans@t-diel.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fdevoko.nl%2F%3Fpage_id%3D1679&psig=AFQjCNGYugdaFC2RlOP-i81qkKIFSqzPdg&ust=1473355168750414
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp2O6d4v3OAhWDtBQKHSBuDT4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fjeugdfondsalmelo.nl%2F&psig=AFQjCNGYugdaFC2RlOP-i81qkKIFSqzPdg&ust=1473355168750414
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ5Ne74v3OAhXM1RQKHd4jBjcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.leergeldnuenen.nl%2F&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNFuaWv7ffl80G26twdGrmU-Srl68w&ust=1473355318610964
http://www.jeugdsportfonds.nl/
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Stichting Leergeld:  

Zij heeft als doel kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan 
sporten of krijgen muziekles. Ook kunnen we vaak een (tweedehands) fiets of computer 
regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen 
zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. http://www.leergeld.nl/  

 

Het Jeugdcultuurfonds:  

Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen 
volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds 
maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder 
draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor 
een bijdrage van maximaal € 450,- per kind, per cursusjaar. Dit bedrag kan afwijken omdat 
gemeenten soms eigen spelregels hanteren. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke 
intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag 
wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft. 
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/  

 

 

 
 
1 op de 9 kinderen in Nederland kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet 
meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het 
Kindpakket opgezet. Het kindpakket is een gezamenlijk initiatief van 
verschillende gemeenten en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een 
eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Zo kunnen zij volwaardig deelnemen aan de maatschappij. 
De fondsen uit het kindpakket dragen onder andere bij aan: 
 

 Schoolreis 

 Schoolspullen 

 Zwemles (A diploma) 

 Contributies voor de sportvereniging 

 Sportattributen 

 Culturele activiteiten zoals muziek- of dansles 

 Verjaardagsbox (o.a. taart, cadeautje, traktaties voor op school) 
 
Het kindpakket geeft kinderen binnen de gemeente Tytsjerksteradiel de mogelijkheid om 
mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Bij het aanvragen van een bijdrage moet rekening gehouden worden met een aantal 
punten: 

 Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 

 Het kind kan onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten 
omdat het geld hier voor ontbreekt. 

 De ouder of verzorger en kind bepalen zelf voor welke kosten er een aanvraag 
wordt gedaan. 

 De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind. 

 Waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag moeten vooraf 
worden aangegeven. 

 De vereniging of leverancier wordt altijd rechtstreeks betaald. 

 Vergoedingen worden nooit achteraf uitgekeerd. 
Voor meer informatie, ga naar de website www.kindpakket.nl 

http://www.leergeld.nl/
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/
http://www.kindpakket.nl/
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9. Jongerenteam van het FSU      

 
Wij als cliëntenraad hebben het jongerenteam van het FSU (Fries Samenwerkingsverband 
uitkeringsgerechtigden) uitgenodigd tijdens een vergadering, om ons te vertellen wat zij 
binnen het FSU doen. Hieronder een verslag daarvan. 
 
Wij zijn het FSU Jongerenteam. We bieden advies en hulp aan jongeren tot 27 jaar in de 
provincie Friesland. Jongeren kunnen met allerlei vragen en problemen bij ons terecht. 
Denk aan: uitkeringen, huur- en zorgtoeslag, studiefinanciering, werk-leeraanbod, rechten 
op je werk, schulden. Samen met de jongere bekijken we welke persoonlijke steun wij 
kunnen geven of dat we beter kunnen verwijzen naar andere hulpverleners. We gaan uit 
van de leefwereld van de jongere en willen zo goed mogelijk aansluiten op zijn situatie. 
Ons team bestaat zelf ook volledig uit jongeren: vrijwilligers èn stagiaires van opleidingen. 
We weten en voelen wat er leeft bij onze leeftijdsgenoten. Dat maakt het makkelijker om 
contact te leggen en elkaar te begrijpen. We zijn wars van bevoogding en dure 
deskundigheidspraat!  
Ons team heeft op verschillende plaatsen een vast spreekuur waar jongeren terecht 
kunnen. Maar jongeren kunnen ook een afspraak maken dat ze door ons opgezocht worden: 
thuis of op een plek die de jongere kiest. We hebben een eigen kantoorruimte bij het Fries 
Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) in Leeuwarden. Alle 9 teamleden 
hebben hier hun werkruimte, maar zijn ook veel op pad.  
    
Het Jongerenteam is onderdeel van het FSU. Dat betekent dat we altijd een beroep 
kunnen doen op de vele kennis en ervaring van andere FSU-vrijwilligers en medewerkers. 
Zoals op het team Schuldhulpverlening en de 30 lokale spreekuurpunten. Wij hoeven niet 
zelf brede kennis in het hoofd te hebben, het gaat er om dat we antwoorden en 
oplossingen kunnen organiseren! 
 
We geven veel voorlichting aan groepen jongeren. Dat doen we in de vorm van workshops 
met onderwerpen als: schulden, omgaan met geld, op zoek naar werk, studiefinanciering 
en inkomenstoeslagen. De workshops ontwikkelen we zelf. De voorlichting geven we op 
scholen, bij jongerencentra, op beurzen en open dagen. Op deze manier leveren we een 
bijdrage aan preventie: voorkomen dat jongeren in de shit komen. We verbinden deze 
voorlichting aan onze persoonlijke hulpverlening: veel jongeren doen na de voorlichting 
een beroep op advies en steun.  
Ons team laat steeds van zich horen via sociale media als Facebook en Twitter. Steeds 
meer jongeren kunnen zo onze activiteiten volgen en weten waar ze ons kunnen opzoeken. 
 
Als FSU-jongeren werken we volgens het parool ‘Vóór jongeren, dóór jongeren’. We willen 
leeftijdsgenoten met raad en daad steunen. Dat is hard nodig. Veel jongeren met 
onvoldoende scholing en weinig inkomen hebben het moeilijk. De vele bezuinigingen en 
ingewikkelde regels veroorzaken een opeenstapeling van problemen die je vaak niet zelf 
kunt oplossen. We willen dan een solidaire steun in de rug betekenen. Het jongerenteam is 
te bereiken via: telefoon 058-2139992 of mail jongeren@fsufriesland.nl  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl_iS4_3OAhUCshQKHcW_CfsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffsujongeren&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNHxjxgK-Umobh6Osh5FsZJx4-ECzQ&ust=1473355511478419
mailto:jongeren@fsufriesland.nl
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10. Cursus Digisterker  
 
Hebt u nog geen DigiD of wilt u meer weten over het aanvragen  van een huurtoeslag of 
meer inzicht in uw AOW? Doe dan een gratis cursus digisterker! 
 
De cursus van vier ochtenden helpt u bij het vinden van de juiste weg bij de digitale 
overheid. Hier leert u wat een DigiD is en leert u hoe u deze kunt aanvragen en gebruiken. 
Ook leert u verschillende websites van de overheid te gebruiken. 
U ontvangt aan het einde van de cursus een certificaat.  
 
Contactgegevens: 
Mocht u mee willen doen dan kunt u zich aanmelden via de site www.smbf.nl 

Of via telefoonnummer: 058 234 7777. 
 
Voor meer informatie over deze cursus verwijs ik u naar onze website: 
www.crwwbtdiel.nl  
 

 

 
 

11. Wist u dit ?    
 
In Nederland is het in de wet zo geregeld dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het 
juist regelen van zijn toeslagen. 
 
Na de WW periode komt men in de WWB, IOAW of IOW. 
Als de partner geen inkomen heeft, wordt de uitkering vanuit: 
WWB, IOAW en IOW verdeeld over beide partners (elk een ½ uikering). 
Dit heeft tot gevolg dat de belastingteruggave van de partner zonder inkomen de 
partnertoeslag direct moet stopgezet.  
Wordt dit nagelaten, dan bouwt men al gauw een schuld op van ± € 3000, - per jaar.  
Gezien de meeste uitkeringsgerechtigden vaak geen buffer hebben zal dit grote gevolgen 
hebben. Bij veranderingen in het inkomen geldt dit ook voor de zorgtoeslag, huurtoeslag 
en eventuele andere toeslagen. Bij twijfel en vragen, neem dan altijd contact op met de 
belastingdienst, telefoonnummer: 0800-0543 (gratis nummer) 
 
Tot slot 
Graag willen wij u nog wijzen op de bijgevoegde enquête. Het doel is, om inzicht te 
krijgen wat uw ervaringen zijn op verschillende leefgebieden. Met de uitslag van de 
enquête gaan wij ons inzetten om de verbeterpunten onder de aandacht te brengen bij 
bijvoorbeeld: gemeente of organisaties om hier iets aan te gaan doen. Vandaar dat wij het 
fijn zouden vinden dat u / jij de enquête invult en aan ons terug stuurt.  
Wij hebben u / jouw hulp en ervaringen hiervoor wel nodig.  
 
Alvast bedankt! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisvOrozdXPAhWDPxoKHUI0BesQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdigitalestedenagenda.nl%2Fcursussen-e-overheid-voor-burgers-succesvol%2F&psig=AFQjCNFrJrjXtseY5HrUwYMv2NvBKlN5Fw&ust=1476373445195218
http://www.smbf.nl/
http://www.crwwbtdiel.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKvOiulNrPAhWDNhoKHaCnBNQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belastingdienst.nl%2Ftoeslagen&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNHm_tYCIDfsTDrEOcuOyL6PidXcwA&ust=1476529813501360

