
 
 

 
 

www.pameijer-geldtelt.nl   geld.telt@pameijer.nl  

Nieuwsbrief nr. 130 

April 2018 

 

Geld Telt 

In deze nieuwsbrief  aandacht voor de volgende 

onderwerpen;  

- Opstellen van een persoonlijk geldplan 

- Kwijtschelding CAK boete bij schuldregeling 

- Persoonlijk overzicht wet en regelgeving  

 

Heb je vragen, tips of ideeën? 

Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl  

Neem ook eens een kijkje op onze website 

www.pameijer-geldtelt.nl 

 

Weet je dat… 

-.. E-court gestopt is met digitale rechtspraak 

-.. je bij het Repair café kleine huishoudelijke 

apparaten kunt repareren? Er is een naaister en 

een computerspecialist aanwezig.  

-.. je je in Middelharnis kan opgeven voor een 

cursus omgaan met geld  

-..je online al je verzekeringen actueel en 

overzichtelijk overziet via:  

www.mijnverzekeringenopeenrij.nl/  

Handige websites 

-  Op de nieuwe website van AC Het Nieuwespoor 

vind je informatie over activiteiten, roosters, het 

weekmenu, vrijwilligers vacatures en informatie over 

de werkprojecten 

 

Persoonlijk overzicht wet en regelgeving 

Op 'Wat betekent dit voor mij?' krijg je een 

overzicht van gewijzigde wet- en regelgeving die 

invloed hebben op jouw portemonnee. Door jouw 

persoonlijke situatie in te vullen,  zie je gelijk een 

overzicht van alle onderwerpen die voor jou van 

belang zijn om te weten. Denk aan informatie over 

bijvoorbeeld: toeslagen, pensioen, zorgverzekering, 

energiekosten en jeugdloon waarbij  gelijk uitgelegd  

staat wat er verandert en welke financiële gevolgen 

dit  voor jou heeft.   

 

Betalingsachterstand bij het CAK 

Vanaf 1 januari 2018 scheldt het CAK, voor mensen 

die zijn aangemeld, alle openstaande bedragen van 

wanbetalers kwijt, wanneer er een minnelijke 

schuldregeling is overeengekomen met de 

zorgverzekeraar. Ook schulden die ontstaan zijn uit 

een eerdere aanmelding als wanbetaler worden 

kwijtgescholden. Lees hier meer. 

Neem bij een betalingsachterstand bij je 

zorgverzekeraar z.s.m. contact met hen op!  

Wanneer je zes maanden je zorgpremie niet hebt  

betaald word je bij het CAK aangemeld voor de 

Regeling wanbetalers en moet je je zorgpremie 

plus de bestuursrechtelijke premie van het CAK 

betalen. Deze is in 2018 €136,67 per maand.  

 

Aangifte inkomstenbelasting  

Nog niet verstuurd? Doe dit voor 1 mei. 

Ben je te laat, dan loop je het risico op een boete 

en een hoge aanslag. Red je dit niet? Voorkom 

extra kosten, vraag voor 1 mei uitstel aan. 

 

Grip op je financiën met online Geldplan   

Geef je maandelijks teveel geld uit? Wil je  

besparen? Of wil je juist een appeltje voor de dorst 

opbouwen met geld dat je over hebt? Dat kan door 

online een persoonlijk geldplan op te stellen. Ook 

wordt een voorbeeldplan gegeven van mensen in 

vergelijkbare situaties. 

Met een geldplan krijg je meer grip op je inkomsten 

en uitgaven. Je vindt er adviezen, tips en 

belangrijke actiepunten die passen bij jouw situatie. 

Het geldplan vul je online in, wanneer het jou 

uitkomt en in je  eigen tempo. Zo orden je zelf stap 

voor stap je geldzaken  

Het Geldplan is een initiatief van onder meer het 

Nibud. Het is anoniem en onafhankelijk. Op de 

startpagina van de Geldplannen kun je het 

Geldplan kiezen dat bij jouw situatie past. 
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