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Beste vrijwilliger, 

 

Tweemaal per jaar wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar de vrijwilligers van 

Financiële Administratie Thuis en het Preventief Huisbezoek. Deze nieuwsbrief 

behandelt de laatste ontwikkelingen op het gebied van uitkeringen, voorzieningen 

en belastingzaken.  

 

 

Wijzigingen Participatiewet 

Tweemaal per jaar wordt de uitkeringsnorm bijgesteld. Voor jongeren onder de 21 

jaar geldt een afwijkende (lagere) norm. Per 1 januari gelden de volgende normen: 

 Excl. vakantiegeld Incl. vakantiegeld 

Alleenstaande (ouder) €974,27 €1025,55 

Gehuwd/samenwonend €1391,82 €1465,07 

Alleenstaande AOW-

gerechtigd 

€1090,41 €1147,80 

Gehuwd/samenwonend 

minimaal 1 klant AOW-

gerechtigd 

€1485,29 €1563,46 

 

Bij de Participatiewet wordt de kostendelersnorm toegepast. Het idee achter deze 

norm is dat indien meerdere meerderjarige personen in 1 woning wonen ook de 

woonkosten over deze personen kunnen worden verdeeld. Elke volwassene blijft 

recht hebben op een eigen uitkering, maar de hoogte van de uitkering wordt dan 

gebaseerd op de hoeveelheid inwonende volwassenen.  

 

De volgende volwassenen worden niet meegeteld voor de norm: 

- Jongeren tot 21 jaar; 

- Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering; 

- Studenten die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen; 

- Kamerhuurders/-verhuurders als er sprake is van een normale commerciële   

kostprijs en zakelijke relatie (geen inwonende familieleden); 

- Kostgangers en kostgevers als er sprake is van een normale prijs en een 

zakelijke/commerciële relatie (geen inwonende familieleden).  
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Belastingzaken 

Aangifte inkomstenbelasting 2018 

Ook voor het belastingjaar 2018 zullen veel van onze klanten een bericht van de 

belastingdienst krijgen dat ze verplicht zijn om belastingaangifte te doen. De 

aangifte kan gedaan worden vanaf 1 maart.  Net als voorgaande jaren kan via ‘Mijn 

Belastingdienst’ (inloggen met DigiD) of met een telefoontje naar de belastingdienst 

(0800-0543) uitstel worden verkregen. Als beide partners een brief krijgen moet 

voor elke partner apart uitstel worden aangevraagd. Uitstel kan worden 

aangevraagd tussen 1 februari en 1 mei 2019.  

 

De sociaal raadslieden kunnen helpen bij de belastingaangifte. De sociaal 

raadslieden helpen klanten met een inkomen op of rond bijstandsniveau en klanten 

die in de schuldsanering zitten. Ook kunnen klanten worden geholpen door een 

vakbond als ze lid zijn van een vakbond.  

 

Klanten met een beperking en/of chronische ziekte, konden voorgaande jaren voor 

hulp bij de belastingaangifte terecht bij MEE & de Wering. MEE & de Wering heeft 

veel ervaring met wat er wel of niet mag worden opgevoerd als ziektekosten. Het is 

nog niet zeker of ze dit jaar deze hulp weer gaan aanbieden. De klant kan het beste 

eind februari contact opnemen met MEE & de Wering via telefoonnummer 088-

6522522.  

 

Ouderen kunnen, indien hij/zij lid is, terecht bij de verschillende ouderenbonden. 

Tegen een kleine vergoeding komt een vrijwilliger bij de klant thuis. Ouderen in 

Velsen kunnen daarnaast nog terecht bij Wonen Plus. Klanten van 65 jaar en ouder 

die huren van Woningbouwvereniging Brederode, Woningbedrijf Velsen en Velison 

Wonen kunnen voor €10 per jaar lid worden van Wonen Plus en kunnen voor €15 

per formulier hun belastingaangifte thuis laten invullen. Daarnaast biedt Wonen 

Plus nog aanvullende diensten. Ouderen die niet huren of niet huren van de 

hierboven genoemde organisaties betalen €20 per jaar voor het lidmaatschap.  

 

De belastingdienst hanteert geen maximuminkomensgrens. De klant kan vanaf 5 

februari een afspraak laten inplannen, maar moet hier niet te lang mee wachten. 

De beschikbare plaatsen raken namelijk erg snel vol. De afspraak kan worden 

gemaakt via de belastingtelefoon (0800-0543). Op de afspraak moet de klant een 

DigiD-machtigingscode meenemen. De DigiD-machtigingscode kan aangevraagd 

worden via https://machtigen.digid.nl/LOGIN?0  

 

Belastingtoeslagen 

In 2019 zijn er kleine wijzigingen met betrekking tot de verschillende 

belastingtoeslagen.  

 

De maximuminkomensgrens voor de zorgtoeslag is dit jaar verhoogd naar 

maximaal €29.562 voor alleenstaanden en €37.885 voor toeslagpartners tezamen. 

Het maximuminkomen voor de huurtoeslag voor een alleenstaande is €22.700 en 

voor samenwonenden €30.800. De rekenhuur (kale huur inclusief servicekosten 

maar geen kosten voor water, huur, geiser enz.) mag maximaal €720,42 zijn. Voor  

https://machtigen.digid.nl/LOGIN?0
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klanten onder de 23 jaar is de maximum rekenhuur €424,44. Uitzonderingen op 

deze lagere maximum rekenhuur zijn het inwonen van een kind, een toeslagpartner 

van 23 jaar of ouder of het hebben van een handicap. In geval van deze 

uitzonderingen is de maximum rekenhuur weer €720,42. Tot slot is de 

vermogensgrens voor de huurtoeslag voor iedere bewoner maximaal €30360. 

Hierbij wordt gekeken naar het vermogen op 1 januari 2019. Indien er sprake is 

van een toeslagpartner mag het vermogen van de toeslagpartners samen niet 

hoger dan €60720 zijn.  

 

Toeslagen voor het jaar 2018 kunnen tot 1 september 2019 worden aangevraagd. 

Als de klant uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 tot na 1 

september 2019 dan geldt deze latere datum.  

 

 

Gemeentelijke voorzieningen 

Gemeentelijke voorzieningen verschillen per gemeente en van jaar tot jaar. Klanten 

kunnen met een inkomen tot 110% van bijstandsniveau bijzondere bijstand 

aanvragen voor kosten die een klant normaliter niet van zijn of haar inkomen kan 

betalen. Voor klanten die toegelaten zijn tot de schuldhulpverlening wordt in de 

gemeente Velsen gekeken naar het vastgestelde ‘vrij te laten bedrag’. Het is niet 

bekend of dit ook geldt voor de gemeentes Beverwijk en Heemskerk. Daarnaast 

bestaat in elke gemeente nog de individuele inkomenstoeslag voor klanten tussen 

de 18 jaar en de AOW-leeftijd die minimaal 36 maanden een inkomen op 

bijstandsniveau in Velsen / een inkomen tot 110% van bijstandsniveau in Beverwijk 

en Heemskerk hebben gehad. Hieronder wordt per gemeente uitgelegd welke 

aanvullende gemeentelijke voorzieningen er nog zijn. 

 

 

Velsen 

- Het is mogelijk om een tienbadenkaart voor het zwembad aan te vragen voor 

kinderen in de leeftijdscategorie 10 tot 18 jaar (110% van bijstandsniveau);  

- Voor kinderen tot 10 jaar kan een seizoenkaart voor een van de speeltuinen van 

de gemeente worden aangevraagd. Klanten met een uitkering van de gemeente 

krijgen automatisch bericht. Vanaf mei is het aanvraagformulier beschikbaar. 

(110% van bijstandsniveau); 

- Vergoeding voor sociaal culturele activiteiten van €75 per persoon. Dit kan vanaf 

maart worden aangevraagd. Onder sociaal culturele activiteiten worden onder 

andere verstaan zwembad, theater, concert, museum, bioscoop, dierentuin, 

pretpark, sport/muziek/toneelvereniging of bibliotheek. Reiskosten naar of 

consumpties tijdens een activiteit, internetkosten en abonnementen op 

tijdschriften worden niet vergoed. De klant moet geen betalingsbewijzen 

inleveren, maar er kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Voor kinderen 

tussen de 4 en 18 jaar die actief deelnemen aan sport of cultuur is er een extra 

tegemoetkoming van maximaal €200. Deze kan vanaf juli worden aangevraagd. 

Er moet een lidmaatschap van een vereniging/muziekles/bibliotheek worden 

aangetoond ten tijde van de aanvraag en steekproefsgewijs worden de 

gemaakte kosten gecontroleerd (110% van bijstandsniveau); 
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- Vergoeding van indirecte schoolkosten van maximaal €270 per kind tot 18 jaar 

in het voortgezet onderwijs kan voor dit schooljaar nu worden aangevraagd en  

voor volgend schooljaar vanaf juli/augustus. Kosten worden steekproefsgewijs 

gecontroleerd. Ook kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de  

noodzakelijke aanschaf van een computer/laptop/tablet (110% van 

bijstandsniveau); 

- Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting (100% 

van bijstandsniveau);  

- Individuele studietoeslag voor studenten vanaf 18 jaar met een arbeidshandicap 

(110% van bijstandsniveau).  

 

In 2017 en 2018 bestond de regeling tegemoetkoming meerkosten van maximaal 

€285 per jaar. In 2019 is deze tegemoetkoming vervallen. Voor 2018 kan de 

tegemoetkoming worden aangevraagd tot 1 maart 2019. De voorwaarden zijn 1) de 

klant is minimaal 18 jaar, 2) de klant voert een zelfstandige huishouding of de klant 

woont in bij ouder(s), 3) de klant heeft een gehandicaptenparkeerkaart/-plaats of 

arbeidsongeschiktheidsuitkering of indicatie Wet langdurige zorg of besluit Wmo of 

kan aantonen dat hij/zij chronisch ziek is via medicijnoverzichten en/of 

afspraakkaarten, 4) gezamenlijke inkomen is maximaal 120% van bijstandsniveau, 

5) het wettelijke eigen risico is voor minimaal €100 verbruikt.  

 

 

Beverwijk 

- Vergoeding van indirecte schoolkosten is €270 per kind tot 18 jaar in het 

voorgezet onderwijs en €135 per kind in het basisonderwijs (110% van 

bijstandsniveau); 

- Een computer of laptop wordt eenmaal per 5 jaar vergoed. Maximaal twee 

computers/laptops per gezin worden vergoed tot €455 en de leeftijd van de 

kinderen moet tussen de 8 en 18 jaar zijn (110% van bijstandsniveau); 

- De kosten voor de aanschaf van een fiets voor een schoolgaand kind tussen de 6 

en 18 jaar kan maximaal 1 keer per 5 jaar. Er wordt maximaal €260 vergoed 

(110% van bijstandsniveau); 

- Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting (100%); 

- Vergoeding voor sociaal culturele activiteiten van €100 per persoon voor 

volwassenen en kinderen tot 4 jaar (110% van bijstandsniveau); 

- Vergoeding voor actieve deelname sport per financieel afhankelijk kind tussen 4 

en 18 jaar. Als een kind staat ingeschreven bij een sportvereniging zal worden 

gekeken of er een tegemoetkoming van het Jeugdsportfonds mogelijk is. Is dit 

niet mogelijk dan krijgt de klant bijzondere bijstand van maximaal €350 per kind 

per jaar (110% van bijstandsniveau); 

- Vergoeding voor actieve deelname aan kunst en cultuur per financieel 

afhankelijk kind tussen 6 en 18 jaar. De klant kan bijzondere bijstand van 

maximaal €450 per kind per jaar ontvangen. De organisatie moet wel staan 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (110% van bijstandsniveau); 
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- Collectieve zorgverzekering inclusief eigen risico bij Zorg & Zekerheid (tot 120% 

van bijstandsniveau maximale vergoeding en bij 120-130% van bijstandsniveau 

een bijdrage). Er kan gekozen worden uit twee verschillende aanvullende 

pakketten inclusief tandartsverzekering. De klant kan zich ook gedurende het 

jaar aanmelden als hij/zij reeds bij Zorg & Zekerheid heeft verzekerd. De 

collectiviteit gaat dan in vanaf de volgende maand. 

 

 

Heemskerk 

Klanten met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm kunnen een 

beroep doen onderstaande vergoedingen: 

- Voor deelname aan maatschappelijke activiteiten door volwassenen maximaal  

€220 per jaar voor een alleenstaande/alleenstaande ouder en €275 per jaar voor 

een gezin; 
- Voor deelname aan maatschappelijke activiteiten door kinderen maximaal €250 

per jaar per kind in het basisonderwijs en €350 per jaar per kind in het 

voortgezet onderwijs; 

- Voor duurzame gebruiksgoederen maximaal €250 per jaar (alleenstaande), €320 

(echtpaar zonder ten laste komende kinderen), €347 (alleenstaande ouders) en 

€396 (echtpaar met ten laste komende kinderen); 
- Vergoeding voor indirecte schoolkosten voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar van 

maximaal €55 per jaar per kind in het basisonderwijs en €160 per jaar per kind 

in het voortgezet onderwijs; 

- Voor gezinnen met schoolgaande kinderen (9 t/m 17 jaar) in het basis- en 

voortgezet/beroepsonderwijs kan er een maximale vergoeding van €455 voor 

een computer/laptop worden aangevraagd. De computer moet noodzakelijk zijn  

en kan een keer in de 5 jaar worden aangevraagd. Ook is er een vergoeding 

voor een fiets mogelijk voor kinderen. De fiets moet noodzakelijk zijn en de 

maximale vergoeding is voor een kind van 6 t/m 8 jaar €145 en voor een kind 

van 9 t/m 17 jaar €260; 

- De kosten van zwemles en afzwemmen kunnen uit de bijzondere bijstand 

worden vergoed. Voorwaarde is dat het kind 5 jaar of ouder is en geen 

zwemdiploma heeft; 
- Kinderen t/m 17 jaar die muziekonderwijs volgen aan het Cultuurcentrum 

Heemskerk, krijgen de helft van de kosten vergoed uit de bijzondere bijstand.  
- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting (100% van 

bijstandsniveau); 
- Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor volwassenen (tot 

120% van bijstandsniveau). Klanten die in 2018 deze tegemoetkoming hebben 

ontvangen, krijgen voor 1 juli 2019 automatische bericht. Andere klanten 

moeten het zelf aanvragen.   
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Collectieve Zorgverzekering 

Voor veel klanten is de premie van de zorgverzekering tezamen met het eigen risico 

een grote kostenpost. Soms kan een klant gebruik maken van een collectiviteit om 

zijn of haar kosten iets te verlagen en vaak kan de klant zich gedurende het jaar 

nog aanmelden voor de collectiviteitskorting. In deze nieuwsbrief staat onder het  

kopje ‘gemeentelijke voorzieningen’ de collectieve zorgverzekering bij 

desbetreffende gemeente uitgelegd. Sommige klanten kunnen gebruik maken van 

een collectiviteit die door de werkgever wordt aangeboden of van een collectiviteit 

via een patiëntenvereniging of vakbond. Sommige klanten kunnen ook gebruik 

maken van de volgende collectiviteiten: 

 

Klanten die lid zijn van een ouderenbond kunnen gebruik maken van de collectiviteit 

die de desbetreffende ouderenbond biedt. De ANBO (www.anbo.nl) heeft afspraken 

met 12 zorgverzekeraars en de kortingen kunnen oplopen tot 9% op de 

basisverzekering en 17,5% op de aanvullende verzekering. Voor lidmaatschap van 

de ANBO is er geen minimumleeftijd en lidmaatschap kost €42,50 per jaar. De 

ouderenbond KBO (www.uniekbo.nl) een collectieve zorgverzekering bij Zilveren 

Kruis aan waarbij korting wordt gegeven op de basisverzekering en de aanvullende 

verzekering. Klanten krijgen daarnaast een aanvullend KBO-pakket. Ook is het 

mogelijk om collectiviteitskorting te krijgen bij Prolife, Interpolis en De Friesland. 

Een klant kan lid worden van KBO vanaf 50 jaar en het lidmaatschap kost €28 per 

jaar.  

 

Klanten die huren kunnen mogelijk gebruik maken van een korting op de 

zorgverzekering van Zilveren Kruis, Ohra, Menzis en VGZ. De kortingen variëren 

van 5%-8% op de basisverzekering en 5%-10% op de aanvullende 

(tandarts)verzekering. Meer informatie over deze collectiviteit kan de klant vinden 

op www.huurdersvoordeel.nl. Het collectiviteitsnummer en informatie over hoe de 

collectiviteit kan worden aangevraagd kan worden gevonden onder het tabblad 

‘contact’. De informatie over de collectiviteit van Zilveren Kruis staat op de 

voorpagina.  

 

Klanten die staan ingeschreven bij het donorregister kunnen gebruik maken van een 

collectiviteitskorting bij Menzis, Ohra en Zorgdirect. Hierbij maakt het niet uit of de 

klant wel of geen donor is. Inschrijving bij het donorregister is vereist, niet het feit 

dat de klant donor is. Meer informatie over deze collectiviteit is te vinden op 

www.donorpolis.nl. Ook bloeddonoren hebben recht op een collectiviteitskorting bij 

Ohra of Zorgdirect. Meer informatie over deze collectiviteit is te vinden op 

https://info.heilbron.nl/donorpolis-scd  

 

 

Vragen of opmerkingen? 

Indien u een onderwerp wilt aandragen voor de volgende nieuwsbrief of ideeën 

heeft om deze nieuwsbrief te verbeteren kunt u e-mailen naar fat@socius-md.nl 

 

 

http://www.uniekbo.nl/
http://www.huurdersvoordeel.nl/
http://www.donorpolis.nl/
https://info.heilbron.nl/donorpolis-scd
mailto:fat@socius-md.nl

