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Geld Telt 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende 

onderwerpen;  

- Het ervaringsverhaal van Ronald 

- Kwijtschelding boetepremie zorgverzekering 

- Toeslag voor alleenstaanden met Wajong 

- Veranderingen Wmo en Wlz 

 

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… 

- … De belastingdienst ouders een herinneringsbrief 

heeft gestuurd met het verzoek om uiterlijk 28-8-

2018 de kinderopvanggegevens 2017 aan de 

belastingdienst door te geven? Dit is belangrijk om 

de juiste kinderopvang toeslag over 2017 te 

berekenen en te ontvangen. 

 

Huurtoeslag en bijzonder inkomen 2017 

Wanneer je in 2017 bijzonder inkomen hebt 

ontvangen kun je de Belastingdienst verzoeken om 

deze inkomsten niet mee te tellen voor de 

huurtoeslag. Denk bijvoorbeeld aan een nabetaling 

van inkomsten over vorige jaren. Op de pagina van 

de Belastingdienst lees je wat bijzonder inkomen 

precies inhoudt. 

 

Toeslag Wajong voor alleenstaanden 

Heb je een Wajong-uitkering en komen je inkomsten 

door de verlaging van de uitkering per 1 januari 

2018 onder het sociaal minimum? Èn ben je 

alleenstaand? Dan heb je misschien recht op een 

toeslag van UWV. Als je de toeslag aanvraagt, krijg 

je deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 

2018. Lees meer op 

https://perspectief.uwv.nl/artikelen/toeslag-

mogelijk-voor-alleenstaande-wajongers 

 

Veranderingen Wmo en Wlz 

Het kabinet neemt maatregelen om voor iedereen 

de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben 

beschikbaar te houden en betaalbaar te maken. 

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk 

ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 maximaal  

€17,50 per vier weken voor iedereen. Bij de 

berekening van de eigen bijdrage voor langdurige 

zorg (Wlz) wordt de vermogensinkomensbijtelling 

gehalveerd. Hierdoor lever je minder in op je 

spaargeld. Het kabinet streeft ernaar om al deze 

maatregelen in te laten gaan op 1 januari 2019. 

Meer informatie lees je op de website van De 

Rijksoverheid . 

 

Jaaroverzichten uitprinten en zelf opslaan  

Het Nibud adviseert consumenten om 

jaaroverzichten te downloaden en op te slaan op de 

computer of deze uit te printen en in de 

administratiemap te doen. Dit voorkomt dat je 

belangrijke informatie kwijtraakt wanneer je van 

aanbieder overstapt. Bij een overstap naar een 

andere energieleverancier, internetprovider of 

zorgverzekeraar, sluit je oude aanbieder de online 

persoonlijke inlog pagina soms af. Je kunt dan niet 

meer inloggen. Hierdoor heb je geen toegang meer 

tot de informatie op die mijn-omgeving. Vergeet dus 

niet te downloaden of printen! 

 

Kwijtschelding boetepremie CAK 

Per 1 augustus 2018 gelden nieuwe regels voor de 

wanbetalersregeling zorgverzekering. Wanneer 

wanbetalers hun volledige schuld aan de 

zorgverzekeraar betalen, wordt de boetepremie 

kwijtgescholden. De boetepremie bedraagt 

gemiddeld vijftienhonderd euro. 

Daarnaast kondigt minister Bruins voor Medische 

Zorg een regeling aan voor onder bewind gestelden. 

Lees verder op schuldinfo.nl 
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Informatie over het eigen risico  

Weet jij ook niet hoe het nou precies zit met het 

eigen risico? En ben jij dan ook één van de velen 

die liever geen gebruik maakt van zorg of het juist 

uitstelt? Kijk dan gauw op Zorgverzekeringslijn naar 

de feiten en fabels over het eigen risico. Je leest 

hoe het echt zit. 

 

Handige websites 

www.schuldenindeopvang.nl 

De site leert cliënten in de opvang en beschermd 

wonen hoe ze beter met hun financiën kunnen 

omgaan. En ze wil professionals beter toerusten 

voor financiële en schuldhulpverlening aan deze 

specifieke groep mensen. Je vindt er informatie 

rondom de schuldhulpverlening, handige tips, 

vragenlijsten en vraag en antwoord over de 

schuldproblematiek in Nederland voor professionals 

en cliënten. 

 

www.zorgverzekeringskaart.nl  

Je vindt hier een overzicht van onder andere de 

polisvoorwaarden, zorgpremies en aanvullende 

pakketten van zorgverzekeraars, zodat iedere 

verzekerde zich goed kan oriënteren en de juiste 

keuzes kan maken. Daarnaast zijn de teksten in 

eenvoudig Nederlands, waardoor de voorwaarden 

voor iedereen begrijpelijk zijn. 

 

oproep geld telt 

Heb jij een ervaring met geldzaken waar anderen 

mogelijk iets van kunnen leren? Iets dat je in 

financiële problemen heeft gebracht bijvoorbeeld? 

Of juist iets dat je geholpen heeft? Geld Telt is op 

zoek naar mensen die zulke ervaringen willen 

delen. Door jouw verhaal te vertellen, kun je 

anderen helpen of inspireren. Je mag dat ook 

anoniem doen. Wil je jouw ervaring delen?  

Mail dan naar geld.telt@pameijer.nl 

 

 

Het verhaal van Ronald 

 

  

Hallo,  

 

Ik ben Ronald Brasz, 45 jaar, cliënt van Pameijer 

sinds begin jaren 90.Ik wil graag mijn 

ervaringsverhaal met jullie delen over hoe belangrijk 

het kan zijn om je geld zaken zo goed mogelijk op 

orde te hebben. 

 

Ik was een cliënt met weinig geld in mijn broekzak 

en had veel schulden. Dankzij mijn begeleidster van  

Pameijer  ben ik er toen weer bovenop gekomen.  

Ik was nog jong, 15/16 jaar, toen mijn vader 

overleed. Ik ging toen voor mijn moeder zorgen 

totdat zij een paar jaar later ook overleed. En toen 

ontstonden de problemen. Ik huurde een eigen huis 

en moest zelf alle rekeningen van de huur  en alle 

andere vaste lasten betalen. Ik wist niet dat dat 

belangrijk was en dat ik dit moest gaan doen. 

Daardoor  stapelden financiële achterstanden zich 

in een hoog tempo op.  

 

Uiteindelijk werd ik uit mijn huis gezet. Dat was een 

nare en onzekere periode. En wat heb ik toen 

gedaan? Ik heb mezelf toen opgepept en tegen 

mezelf gezegd: “Kom op Ronald, dit is nu een 

tegenslag maar je moet vooral niet opgeven maar in 

je kracht blijven staan.” 

https://www.zorgverzekeringslijn.nl/nieuws/feiten-en-fabels-over-het-verplicht-eigen-risico/
http://www.schuldenindeopvang.nl/
mailto:geld.telt@pameijer.nl
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Ik ben toen in contact gekomen met Pameijer en 

daarna begeleid gaan wonen bij Come-on 

Pendrecht. Met hulp van mijn ambulante 

begeleiding kwam ik in de schuldsanering terecht. 

Daar werden regelingen getroffen met schuldeisers 

en automatisch betaald. Via acceptgiro kaarten 

betaalde ik zelf ook schulden in delen af. Dat was 

wel moeilijk want ik had maar een klein bedrag per 

week over om iets leuks van te doen. Maar ik dacht  

zodra ik van de schulden af ben, geeft dat mij een 

extra trots gevoel dat ik het toch geflikt heb om alle 

schulden af te betalen. Toen ik klaar was met de 

schuldsanering was ik ook schuldenvrij en heel 

opgelucht en trots!  

 

Ik betaalde mijn vaste lasten allemaal automatisch. 

Ik maakte zelf een begroting van wat ik per maand 

te besteden had. Het geld dat ik over had, zette ik 

op een spaarrekening. Ook het bedrag dat ik 

voorheen maandelijks naar  de schuldsanering 

overmaakte voor de aflossing van mijn schulden, 

spaarde ik nu op een spaarrekening. Ik maakte 

bewuste keuzes wat ik met mijn gespaarde geld 

wilde doen. Ik kon daardoor een seizoenskaart voor 

mijn favoriete voetbalclub betalen en andere leuke 

dingen doen. Zo ging het jarenlang goed.  

 

Maar jaren later had ik toch weer een tegenslag te 

verduren. Er was onverwachts een schuld van de 

zorgtoeslag ontstaan. Dat gebeurde in de periode 

dat mijn inkomen veranderde. Ik wist niet dat ik 

geen recht meer had op zorgtoeslag omdat ik meer 

was gaan verdienen. Ik dacht in de eerste instantie 

leuk dat extra geld. Achteraf bleek echter dat ik over 

een aantal jaren alle zorgtoeslag moest 

terugbetalen. Ik kreeg allemaal brieven van 

herberekeningen van de zorgtoeslag. 

 

 

 

 

Uiteindelijk heb ik met hulp van mijn ambulante 

begeleiding ook hiervoor een regeling getroffen. Ik 

betaalde per maand de schuld af. Met als mooi  

resultaat dat ik in juli 2018, helemaal schuldenvrij 

ben!! Hiep hiep hoera!! Ik heb nu alles onder 

controle en ik heb geen schulden meer. Maar ik heb 

hier wel van geleerd dat ik altijd aandacht moet 

houden voor mijn financiën. Ik vind het prettig om dit 

samen met mijn begeleiding te doen. 

 

Ik wil jullie nog wat tips meegegeven waaraan je 

kunt denken. 

  

 Samen met je begeleiding jouw administratie 

netjes organiseren, uiteraard op jouw eigen 

manier, zoals jij het prettig vindt! 

 

 Zorg dat je vaste uitgaven per maand zoals 

voor huur, elektriciteit en verzekeringen 

automatisch worden afgeschreven zodat je 

daar geen hinder meer van hebt! 

 

 Wat kan je doen? Als je bijvoorbeeld geld over 

hebt in de maand, zet het op je spaar rekening 

als appeltje voor de dorst! 

 

 Let op de rode brieven van zorgtoeslagen, zie 

ook mijn verhaal over wat ik heb meegemaakt! 

 

Tot slot blijf altijd in je zelf geloven! Kracht vanuit je 

zelf, dat is empowerment! 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Ronald Brasz  

 

 


