Checklist heffingskortingen
Participatiewet 2022
Inkomensafhankelijke
combinatiekorting
Korten op de PW-uitkering.
Er bestaat recht indien:
• belanghebbende arbeidsinkomen heeft van
tenminste € 5.219 per jaar;
• belanghebbende een kind heeft dat op 1 januari
2022 jonger dan 12 jaar was;
• dat kind ten minste 6 maanden bij
belanghebbende staat ingeschreven;
• belanghebbende alleenstaande ouder of
minstverdienende partner is.
Bij een inkomen hoger dan € 5.219 bedraagt de
hoogte van de combinatiekorting 11,450% van het
meerdere met een maximum van € 2.534.

Jonggehandicaptenkorting
Niet korten op de PW-uitkering als de cliënt 27 jaar
of ouder is.
Er bestaat recht indien:
• een Wajong-uitkering wordt ontvangen of recht
bestaat op een Wajong-uitkering, maar deze niet
wordt ontvangen vanwege andere inkomsten
en er geen gebruik wordt gemaakt van de
ouderenkorting.
Hoogte: € 771 per jaar.

Algemene heffingskorting
minstverdienende partner
Korten op de PW-uitkering.
Er bestaat recht indien:
• er een fiscale partner is;
• een van de partners minder verdient dan de
andere;
• het belastbaar inkomen van de minstverdienende
partner lager dan ca. € 7.250 is;
• de meestverdienende partner voldoende inkomen
heeft en voldoende belasting betaalt.
Hoogte AHK: maximaal € 2.888 per jaar (AOW-leeftijd:
€ 1.494). De overdraagbaarheid van de AHK wordt in
15 jaar afgebouwd met 6,67% per jaar. De afbouw is
gestart in 2009. Dit betekent dat in 2022 maximaal
€ 193,63 (6,67%) van de AHK overgedragen mag
worden aan de partner.
Uitzondering: de beperking van de uitbetaling geldt
niet als de belastingplichtige die zijn heffingskorting
niet volledig gebruikt geboren is voor 1-1-1963.
Voor deze groep blijft de uitbetaling voor 100%
gehandhaafd.
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Ouderenkorting
Korten op de PW-uitkering.
Een belastingplichtige heeft recht op de volledige
ouderenkorting als hij aan het einde van het
kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt en een
verzamelinkomen heeft van minder dan
€ 38.465. Hoogte: € 1.726 per jaar. Wanneer het
verzamelinkomen hoger is dan € 38.465 wordt de
ouderenkorting verminderd met 15% van het meer
inkomen.

Alleenstaande ouderenkorting
Korten op de PW-uitkering.
Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande
ouderenkorting als hij in het kalenderjaar recht heeft
op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Hoogte: € 449 per jaar.

Kindgebonden budget
Er bestaat recht indien:
• Belanghebbende heeft een of meer kinderen
jonger dan 18;
• Er wordt kinderbijslag voor deze kinderen
ontvangen;
• Het gezamenlijke inkomen is niet te hoog;
• Belanghebbende heeft de Nederlandse
nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
• Het gezamenlijke vermogen is niet te hoog.
De hoogte is afhankelijk van de leeftijd van de
kinderen. Voor elk eerste kind jonger dan 12 jaar is de
hoogte € 1.220 per jaar. Bij een tweede kind jonger
dan 12 jaar wordt dit opgehoogd naar € 2.326. Bij het
derde kind jonger dan 12 jaar volgt ophoging naar
€ 3.327. Voor een vierde kind wordt opgehoogd naar
€ 4.146 en voor een vijfde en volgende kinderen
jonger dan 12 jaar komt er per kind € 1.001 bij.
Voor een kind van 12 tot en met 15 jaar volgt een
ophoging van € 251 per kind. In het geval het kind 16
of 17 jaar is, bedraagt de ophoging € 447.
Indien er geen sprake is van een toeslagpartner komt
de alleenstaande ouder in aanmerking voor een
alleenstaande ouderkop. Deze bedraagt op jaarbasis
€ 3.285.
Bij een inkomen boven € 22.356 wordt voor
alleenstaande ouders het kindgebonden budget
afgebouwd tegen een percentage van 6,75%. Voor
fiscale partners geldt een verzamelinkomen van
€ 39.546 waar de afbouw begint.
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