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Afdeling Samenleving Richtlijn 583 Ingangsdatum: 01-11-2012 

 

Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte kinderen (TOG- regeling) 

 

Algemeen 

Op 1 januari 1997 is de TOG in werking getreden. Deze afkorting staat voor ‘Regeling 

tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk 

gehandicapte kinderen’. De TOG geeft een financiële tegemoetkoming aan ouders die een 

ernstig, meervoudig, gehandicapt kind thuis verzorgen. De tegemoetkoming wordt verstrekt 

als blijkens een geldig indicatiebesluit het kind is aangewezen op 10 uur of meer uren zorg 

per week. De regeling is van toepassing op kinderen van 3 tot en met 17 jaar. 

Met ingang van 1 januari 2000 is deze regeling verruimd. Men hanteert nu een ruimere 

definitie van het begrip "gehandicapt". Er behoeft geen sprake meer te zijn van een 

meervoudige handicap. Kinderen met alleen een verstandelijke handicap vallen nu ook 

onder de regeling. De tegemoetkoming wordt ontvangen naast de kinderbijslag. 

Verzoeken om een tegemoetkoming kunnen worden ingediend bij de Sociale 

Verzekeringsbank, postbus 1244, 6040 KE te Roermond. Voor eventuele nadere informatie 

kan telefonisch contact worden gezocht met dit SVB kantoor: 0475-368020 , dan wel met de 

Informatielijn van het ministerie van SZW, telefoon 0800-9051/fax. 070-3336655.  

 

Extra tegemoetkoming 

Op grond van artikel 5a TOG heeft een persoon- in aanvulling op de tegemoetkoming op 

grond van de TOG- recht op een extra tegemoetkoming over dat kalenderjaar indien hij: 

 

- over de vier kwartalen van een kalenderjaar gerekend vanaf 1 januari 2010 recht heeft ge 

  had op een tegemoetkoming op grond van de TOG; 

- met betrekking tot dat kalenderjaar een partner heeft als bedoeld in artikel 1.2 Wet IB en; 

- of diens partner in dat kalenderjaarwinst uit een of meer ondernemingen, loon of resultaat  

  uit een of meer werkzaamheden heeft genoten dat niet meer bedraagt dan het bedrag zoals  

  genoemd in artikel 8.14a Wet IB. 

 

Verrekening/vrijlating 

De vraag is of de tegemoetkoming die op grond van de TOG wordt verstrekt bij 

bijstandsverlening buiten beschouwing kan worden gelaten. Bij algemene bijstand is de 

vrijlating evident; het betreft een bijdrage in de kosten van thuisverzorging. 

Discutabel is, gelet op artikel 31 lid 2 WWB of de TOG-bijdrage buiten beschouwing kan 

worden gelaten indien bijzondere bijstand wordt aangevraagd voor kosten die verband 

houden met de thuisverzorging van het kind. 

De tegemoetkoming is, gezien de opzet van de regeling, een bijdrage in de kosten van de 

thuisverzorging. De relatie met de kosten is gelegd om te voorkomen dat de tegemoetkoming 

fiscaal zou moeten worden belast. 

De regeling is echter opgezet om de ouders van de betreffende kinderen een stuk 

maatschappelijke waardering te laten ervaren voor hun inzet.  

Het in mindering brengen van de tegemoetkoming op een bijzondere bijstandsuitkering zou 

hieraan afbreuk doen. Het ministerie van SZW adviseert dan ook om de tegemoetkoming op 

grond van de TOG zowel bij de algemene als bij de bijzondere bijstandsverlening buiten 

beschouwing te laten. De gemeente Krimpen aan den IJssel volgt dit advies. 
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Bepaling WWB 

art. 31 WWB 

 


