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Geld Telt 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende 

onderwerpen;  

- Verhoging minimumloon en huur sociale woningen  

- Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ)  

- Regels bij beslag op vakantiegeld  

- Gratis overzicht BKR 

 

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… 

- Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW 

zitten, per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun 

sollicitatieplicht zijn? 

- Per 1-1-2019 de kinderopvangtoeslag, de 

kinderbijslag en het kindgebonden budget worden 

verhoogd? 

 

Controleer je huurverhoging, bezwaar kan nog 

tot 01-07-2018! 

Per 1 juli gaan huren omhoog. Helaas stijgen vrijwel 

alle huren fors dit jaar. De stijging voor sociale 

huurwoningen varieert van 3,9 tot 5,4 procent. Maar 

weet je dat het voorstel van je verhuurder niet altijd 

terecht is? Heb je een sociale huurwoning? 

Controleer dan op 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhogi

ng/huurverhogingscheck of de voor jouw 

aangekondigde huurverhoging binnen de wettelijke 

grenzen ligt. Is dit niet het geval, dan kun je vóór de 

ingangsdatum van de huurverhoging bezwaar 

maken bij je verhuurder. Pas de hoogte van je 

automatische betaling aan of geef alle 

betaalwijzigingen door aan je budgetbeheerder / 

bewindvoerder zodat de nieuwe bedragen 

overgemaakt worden en voorkom hiermee een 

schuld.  

 

Extra bijdrage aan zorgkosten 

De Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) is een 

financiële tegemoetkoming voor mensen met een 

laag inkomen die extra kosten hebben door een 

ziekte of beperking.  De hoogte van het bedrag en 

de voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. 

In 2018 is de TMZ in de gemeente Rotterdam een 

bedrag van € 200, -. Vraag jouw gemeente of je 

voor deze regeling in aanmerking komt. TMZ 

aanvragen over 2017 kan in gemeente Rotterdam 

tot 30-09-2018 maar in bijvoorbeeld de Hoekse 

Waard kan het tot 1-7-2018 dus wees dan snel!  

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018 

Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon met 

€16, - en is vastgesteld op € 1.594,20 per maand. 

Bepaalde uitkeringen zijn gekoppeld aan het 

wettelijk minimumloon, deze stijgen daarom mee. 

Klik hier voor een actueel overzicht. Let ook hier 

weer op dat je zelf de veranderende bedragen 

aanpast in je automatische betalingsopdrachten of 

doorgeeft aan je bewindvoerder. 

 

Beslag op vakantiegeld wat zijn de regels 

In de maand mei krijgen veel mensen met schulden 

geen vakantiegeld uitbetaald. Het geld wordt 

overgemaakt naar de deurwaarder omdat er 

loonbeslag is gelegd. Op zich logisch, want bij 

loonbeslag geldt de regel: al het meerdere boven de 

beslagvrije voet wordt afgedragen aan de 

deurwaarder. Vakantiegeld valt echter niet onder 

het beslag wanneer in de voorgaande maanden het 

inkomen lager was dan de beslagvrije voet. Teken 

in dat geval binnen de termijn bezwaar aan. 

www.zorgverzekeringslijn.nl/nieuws/mag-

beslag-worden-gelegd-op-mijn-vakantiegeld/ 
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Eenmalig gratis uittreksel BKR registratie 

Vrijwel iedereen die een consumptief krediet (een 

geldlening van meer dan €250, -)  heeft bij een 

bank, is geregistreerd bij de BKR. Denk 

bijvoorbeeld aan een creditcard, rood staan op een 

betaalrekening, kopen op afbetaling, een 

schuldregeling.  

 

Je kunt op de site van BKR een formulier "recht op 

inzage" downloaden, invullen en opsturen naar 

BKR. Binnen 28 dagen krijg je dan per post een 

overzicht van je registraties. Dat zijn dus alle 

geregistreerde leningen die je op dat moment hebt. 

Ook zie je of de leningen elke maand op tijd afgelost 

worden en of je de afgelopen vijf jaar 

betalingsproblemen hebt gehad. Eéns per jaar kan 

dit gratis. Weet jij òf en welke registraties je bij het 

BKR hebt? Wie dit vaker wil doen of zijn gegevens 

online wil bekijken, moet tussen de 4,95 euro en 

12,50 euro betalen. Let op dat je wacht met 

aanvragen van het eerste gratis overzicht als je 

misschien een schuldenregeling aan gaat.   

www.bkr.nl/opvragen-gegevens/avg-inzage/ 

 

Diploma 

Ben jij geslaagd voor je eindexamen? Gefeliciteerd! 

Ga je straks beginnen met een studie? Wijzer in 

geldzaken heeft een aantal geldzaken rondom 

studeren voor je op een rij gezet. Lees ze door 

zodat je goed voorbereid bent! 

www.wijzeringeldzaken.nl/studeren/ 

 

Nul-urencontract? Kom op voor je rechten! 

De FNV krijgt steeds meer signalen van 

oproepkrachten met een nul-urencontract dat ze 

alleen maar ingezet worden omdat ze goedkoper en 

superflexibel zijn. Jij bent daarvan misschien de 

dupe. De FNV wil daar samen met jou wat aan  

doen. Doe de test en weet welke rechten je hebt of 

neem direct contact met hen op! 

 

 

Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag. 

Houd je door verrekening van een toeslagschuld te 

weinig geld over om de kinderopvang te betalen? 

Heb je een toeslagschuld die wordt verrekend met 

je lopende kinderopvangtoeslag? Is je verzoek om 

een persoonlijke betalingsregeling afgewezen 

vanwege opzet/grove schuld? En houd je daardoor 

te weinig geld over om de kinderopvang te betalen? 

Dan kun je misschien aanspraak maken op de 

nieuwe 'Maatregel bij verrekenen 

kinderopvangtoeslag'  Lees hier meer. 

 

Handige websites 

- www.wijzeringeldzaken.nl/wat-betekent-dit-

voor-mij  geeft je gelijk inzicht in de veranderingen 

door gewijzigde wet- en regelgeving die invloed 

kunnen hebben op jouw portemonnee. Door jouw 

persoonlijke situatie in te vullen, ontvang je als 

resultaat een overzicht van maatregelen die voor 

jou van belang zijn om te weten.  

- Een collega attendeerde Geld Telt op de website 

www.zorgvrijstaat.nl waar regelmatig aandacht 

besteedt wordt aan onderwerpen als geld, 

geldzorgen en armoede. Het gaat om een initiatief 

uit Rotterdam west. Je vindt er onder meer; ‘Club 

Geldzorg’, kalenders van de ‘Aanschuifmaaltijden’ 

en ‘Geestverwanten’. De site verwijst ook door naar 

een Facebooksite van Zorgvrijstaat. Geef je jouw 

lokaal initiatief ook aan ons door?  

- Op www.Schuldinfo.nl vind je heel veel 

praktische en juridische informatie voor 

hulpverleners. 

- Op www.steffie.nl wordt op een makkelijke 

manier uitgelegd hoe dingen werken door middel 

van animatie en geluid. Bijvoorbeeld Internet, e-

mailen, bankzaken of gebruik ov chipkaart. Je kunt 

daarbij zelf ook oefenen op de site. 

https://www.bkr.nl/veelgestelde-vragen/welke-leningen-en-kredieten-worden-geregistreerd/
https://www.nvvk.eu/minnelijke-schuldhulpverlening
http://www.bkr.nl/opvragen-gegevens/avg-inzage/
http://www.wijzeringeldzaken.nl/studeren/
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/flex/oproepkracht/Nulurencontract-Doe-de-test/?utm_source=emark&utm_medium=email&utm_campaign=campaign-campaign-nieuwsbrief-redactie-algemeen-22-juni-2018
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/houdt-u-door-verrekening-van-een-toeslagschuld-te-weinig-geld-over-om-de-kinderopvang
http://www.wijzeringeldzaken.nl/wat-betekent-dit-voor-mij
http://www.wijzeringeldzaken.nl/wat-betekent-dit-voor-mij
http://www.zorgvrijstaat.nl/
http://www.schuldinfo.nl/
http://www.steffie.nl/

