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Geld Telt 

In deze nieuwsbrief aandacht voor onder meer de 

volgende onderwerpen;  

- Nieuwe opmaakstijl en AVG 

- Collegegeld studenten 

- E-learning Geld Telt 

- Gebruik DigiD door anderen 

- Prinsjesdag 

 

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… 

- … er voor medewerkers in de mediatheek diverse 

financiële spel- en oefen materialen te leen zijn 

zodat je met je cliënt kunt oefenen/ spelen.  

- … je in Plancare de optie hebt om een 

schuldenoverzicht in te vullen of een 

maandbegroting te maken!  Op de startpagina van 

de cliënt onder ‘Ondersteuning / PCD’ te vinden!  

- … je op www.16-27.nl/wet-en-

regelgeving/wajong kunt vinden hoe het ook al 

weer zit met de Wajong? 

- … het op 17 oktober wereld armoede dag is? Doe 

mee en maak van Rotterdam een warme stad!  

 

E-learning Geld telt voor medewerkers 

Met trots kunnen we mededelen dat de E-learning 

Geld telt voor medewerkers beschikbaar is. In de E-

learning word je door een inleiding mee genomen in 

het belang van financiële ondersteuning, leer je hoe 

je het gesprek over financiën aangaat, weet je wat 

gewoon is en leer je de basis rondom financiële 

ondersteuning. Je vindt de E-learning in Edu-web. 

Heb je de module gevolgd dan sluit je deze met een  

interactieve terugkom ochtend of middag af. 

Overleg met je roosteraar en schrijf je gauw in. Er 

zijn nog plekken op 5 en 15 november vrij.  

 

Laatste “papieren” nieuwsbrief 

Deze maand ontvang je voor het laatst de 

nieuwsbrief in deze uitvoering. Vanaf oktober gaan 

we over op een digitale nieuwsbrief. Je blijft hem 

gewoon in je mailbox ontvangen. Ook de inhoud 

blijft het hetzelfde als je gewend bent, alleen ziet de 

lay-out er anders uit.  

 

Gegevensbescherming (AVG) 

Met de komst van de nieuwe wet rondom 

gegevensbescherming moeten ook wij opnieuw aan 

iedereen vragen of je onze nieuwsbrief echt wil 

ontvangen. Hiervoor heb je als het goed is al een 

email ontvangen met de vraag je profiel bij te 

werken en te bevestigen dat je de nieuwsbrief 12x 

per jaar wilt ontvangen. Heb je deze mail niet  

ontvangen dan kun je alsnog via deze link 

http://eepurl.com/dk21mv bevestigen dat je de 

nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Let op! Klik je 

niet op de mail of link voor 18 oktober dan zal je 

geen nieuwsbrief meer van Geld Telt ontvangen.  

 

College geld 

Per 1 september 2018 geldt dat studenten die zich 

voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs in 

hun eerste studiejaar de helft minder collegegeld 

betalen. Je betaalt dan geen 2060 euro maar 1030 

euro voor het eerste studiejaar. Studenten aan een 

lerarenopleidingen krijgen een extra jaar halvering 

van het collegegeld. De halvering geldt ook voor 

studenten aan deeltijdopleidingen, de Open 

Universiteit en voor opleidingen met een verhoogd 

wettelijk collegegeld. Meer informatie vind je 

op rijksoverheid.nl.  

 

Ontvang je toeslag? Geef een verandering van je 

inkomen gelijk door en voorkom terugbetaling 

achteraf. Bereken je inkomen op de nieuwe 

rekenhulp die je vindt op www.toeslagen.nl  

 

mailto:geld.telt@pameijer.nl
http://www.pameijer-geldtelt.nl/
https://bibliotheken.pameijer.nl/mediatheek/Lists/Mediatheek/AllItems.aspx#InplviewHash8cc4d86e-45a5-4d65-b11c-248d3e0d5502=
http://www.warmrotterdam.nl/
http://eepurl.com/dk21mv
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen
http://www.toeslagen.nl/
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Laat niemand jouw DigiD gebruiken 

De jaarlijkse belastingaangifte, het wijzigen van de 

huurtoeslag of het aanvragen van een 

studiefinanciering. Steeds meer zaken met de 

overheid regel je digitaal. Wil je hiermee geholpen 

worden of iemand anders helpen? Voorkom 

misbruik en houd je DigiD privé! Geef nooit je DigiD 

af, dus ook niet aan je bewindvoerder of andere 

organisaties. Maak in plaats daarvan wel gebruik 

van DigiD Machtigen. Iemand krijgt dan een 

tijdelijke code om een specifieke taak over te nemen 

zonder zich voor jou uit te geven en fraude te 

plegen. Beschrijf in MijnPlan de afspraken met de 

bewindvoerder.  

 

Hoeveel spaargeld heb ik nodig? Hoe spaar ik 

dat? 

Het Nibud heeft haar rekentool BufferBerekenaar 

uitgebreid met een extra stap: het actieplan. 

Invullers van de tool die hun gewenste bufferbedrag 

nog niet beschikbaar hebben, worden zo op weg 

geholpen om daar een maandelijks bedrag voor 

opzij te gaan zetten. 

 

Interessante links en informatie 

- Vermoed je dat er sprake is van 

zorgverzekeringsschulden? Dit zijn de 7 signalen 

om ze te herkennen.  

- Victor Vitamientje  wil het mogelijk maken om ook 

gezinnen in geldproblemen te voorzien van een  

voldoende groente en fruit, meldt een gezin aan 

voor een gratis groente fruit  pakket. 

- Op www.snapjegeld.nl/ kun je om leren gaan met 

geld. Je kan leren hoe je je administratie op orde 

maakt en houdt en hoe je kunt sparen. Om gebruik 

te maken van deze cursus moet je je wel 

aanmelden. 

- Wanneer heb ik recht op bijstand? 

- Zo werkt je recht op bijstand als je onder de 27 

jaar bent. 

 

Uitkomst Prinsjesdag 

Op 18 september was het weer prinsjesdag. Een 

kleine greep uit de komende veranderingen: 

- De dekking van de basisverzekering wordt 

uitgebreid. 

- De verwachting is dat de basisverzekering in 2019 

€ 10,- per maand duurder zal zijn. 

- De maximale zorgtoeslag stijgt volgend jaar voor 

bijvoorbeeld studenten en alleenstaanden met een 

laag inkomen of bijstandsuitkering met ongeveer 

€7,00 per maand.  

- De laagste inkomens worden gecompenseerd voor 

de hogere zorgpremie. De maximale zorgtoeslag 

voor eenpersoonshuishoudens stijgt met 

maximaal € 94,00 per jaar. Voor 

meerpersoonshuishoudens is dit maximaal € 

281,00.  

- Het verplicht eigen risico blijft volgend jaar € 385,- 

net als voorgaande jaren.  

- Er is een eigen bijdrage voor medicijnen van 

maximaal € 250,- gesteld. 

- De hypotheekrenteaftrek wordt over een periode 

van 2019 tot 2023 verlaagd. 

- De inkomstenbelasting gaat omlaag door de 

invoering van een tweeschijven stelsel.  

- De energiebelasting gaat fors omhoog 

- Boodschappen worden iets duurder door een 

verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 

9%.  

 

Wil je weten wat de maatregelen voor jou 

betekenen? De nieuwste koopkrachtcijfers zijn 

verwerkt in de Koopkrachtberekenaar die het 

Nibud heeft ontwikkeld. Met deze gratis tool kunnen 

huishoudens eenvoudig berekenen hoe hun 

persoonlijke koopkracht in 2019 verandert. Handig 

om in één oogopslag jouw persoonlijke 

maandelijkse koopkrachtverandering in procenten 

en ook in Euro’s te zien.  

https://www.digid.nl/machtigen
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/bufferberekenaar-helpt-invuller-geld-apart-te-zetten/
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/nieuws/de-7-signalen-om-zorgverzekeringsschulden-te-herkennen/
https://viktorvitamientje.nl/
http://www.snapjegeld.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand
https://werkwacht.nl/artikel/bijstand-onder-27-jaar/
https://werkwacht.nl/artikel/bijstand-onder-27-jaar/
https://www.consumentenbond.nl/geldgids/geldgids-uitgelicht/inkomstenbelasting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/tweeschijvenstelsel-inkomstenbelasting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/verhoging-lage-btw-tarief
De%20nieuwste%20koopkrachtcijfers%20zijn%20verwerkt%20in%20de%20Koopkrachtberekenaar%20die%20het%20Nibud%20heeft%20ontwikkeld.%20Met%20deze%20gratis%20tool%20kunnen%20huishoudens%20eenvoudig%20berekenen%20hoe%20hun%20koopkracht%20in%202019%20verandert.

