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Arbeidskorting  Korting op de te betalen belasting omdat er inkomen uit werk is 

Basispremie zorgverzekering De zorgpremie die je standaard betaalt, zonder extra's  

Beslag  Een maatregel die door een deurwaarder getroffen kan worden om een  

 schuld te vereffenen 

Beslag vrije voet Een deel van het inkomen waar geen beslag op gelegd mag worden zodat je  

 jouw vaste lasten kan betalen 

Beslaglegger Degene die beslag legt 

Betaalregeling Een afspraak / regeling om bijvoorbeeld iedere maand een vast bedrag terug 

 te betalen 

Bijstandsniveau Een norm die je hanteert  

Bijzondere bijstand Regeling vanuit de gemeente voor inwoners met een laag inkomen 

BKR Een instantie die leningen bijhoudt in een register. Er wordt ook bijgehouden of  

Bruto inkomen Het inkomen waar nog geen belasting vanaf is 

Deurwaarder Een ambtenaar die schulden mag innen en beslag mag leggen 

DigiD Dat is een eigen vertrouwelijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je  

 digitaal zaken kan regelen 

Eigen risico Een stukje risico en kosten wat je zelf moet betalen 

Financieel gezond Je staat er goed voor qua geldzaken 

Financiele huishouding De situatie qua geldzaken binnen jouw huis 

Financiele hulpverlening Hulp bij uw geldzaken 

Gemeentelijke belastingen Belasting die je betaalt aan jouw gemeente. Jouw gemeente gebruikt dit voor  

 projecten en voorzieningen in jouw gemeente 

Heffingskorting Korting op de te betalen belasting als je inkomstenbelasting betaalt 

Huishoudgeld Geld wat je gebruikt voor jouw alledaagse uitgaven (huishoudgeld); zoals eten,  

 drinken, huisdieren  

Huishoudrekening De bankrekening die je gebruikt voor jouw huishoudgeld 

Inboedel De spullen die in jouw huis staan, hieronder vallen bijv de stoelen,  

 gordijnen, tafel 

Incasseren vaste lasten Inhouden van een bedrag van je rekening 

Incassobureau Een instantie die schulden probeert te innen voor de schuldeisers 

Inkomstenbelasting Belasting die je moet betalen over je inkomen 

Kasboek Een boekje waarin je bijhoudt wat de inkomsten en uitgaven zijn op jouw  



 

 

 leefgeldrekening 

Kostendelersnorm Een norm die wordt berekend als er je met meer mensen in een huis woont die  

 kunnen meebetalen aan de lasten 

Kwijtschelding betekent dat je dat niet hoeft te betalen, het wordt kwijt gescholden / afgeboekt 

Leasen Een vorm van lenen van een bepaalde zaak; een auto bijvoorbeeld. Dat betaal je  

 per maand af 

Lokale belastingen Belastingen die worden opgelegd in de omgeving waar je woont 

Loonheffing  Belasting die je betaalt over je loon 

Loonheffingskorting Korting op de te betalen belasting over je loon  

Maandbegroting Een maandoverzicht waarin jouw inkomsten en uitgaven staan 
Negatief resultaat 
maandbegroting  Als jouw maandelijkse uitgaven hoger zijn dan jouw maandelijkse inkomsten 

Netto inkomen Het inkomen waar de belasting vanaf is en je ook echt gestort krijgt 

Periodieke overboeking Een betaling die je op een vast tijdstip doet. Bijvoorbeeld iedere maand op de 1e 

Positief resultaat maandbegroting Als jouw maandelijkse inkomsten hoger zijn dan jouw maandelijkse lasten 

Rente  Vergoeding die je betaalt omdat je mag lenen en vergoeding die je krijgt  

 omdat je spaart 

Reserves  Geld wat je opzij zet om te reserveren voor een bepaald doel 

Schuldeiser Iemand waar je een schuld hebt en zijn geld terugeist 

Schuldhulpverlening Een traject waarin je geholpen wordt om regelingen met jouw schuldeisers  

 af te spreken 

Toeslagen Bijdrages vanuit de overheid waar je recht op kan hebben, uitbetaald door  

 de Belastingdienst 

Toetsingsinkomen Het totale inkomen waarmee de belastingdienst rekent en toetst of je recht  

 hebt op toeslagen 

Vaste lasten De verplichte betalingen die je moet doen per maand. 

Vermogen  Datgene wat je bezit aan spaargeld, onroerend goed, aandelen 

Vonnis Een uitspraak van de rechtbank. Het kan zijn dat er uitgesproken wordt dat er  

 beslag gelegd mag worden 

Voorlopige aanslag belastingdienst Een te betalen bedrag aan de belastingdienst die nog niet definitief is 
Voorlopige teruggave 
belastingdienst Een teruggave vanuit de belastingdienst die nog niet definitief is 

Vrij te laten bedrag Het bedrag wat vrij gelaten moet worden en waar je van mag leven 

Waterschapsbelasting Belasting die je betaalt aan het waterschap om Nederland droog en veilig  

 te houden 

Woonkostentoeslag Een bijdrage vanuit de gemeente voor de woonkosten 

WOZ waarde Waarde onroerende zaken; dus de waarde van bijvoorbeeld je huis 


