Inkomenskaart Maastricht 2018

Deze Inkomenskaart geeft een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen. Per regeling staan de voorwaarden globaal
genoemd. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Bedragen gelden per 1-1-2018 en kunnen in de loop van het jaar veranderen. Kijk op de
genoemde websites voor actuele bedragen en voorwaarden. Meer informatie op www.pasopjegeld.nl.

INKOMEN
Geen of laag inkomen

Wet op het minimumloon

Werknemers hebben recht op het wettelijk minimumloon.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

Toeslagenwet

Aanvulling op uitkering UWV, of loon bij ziekte. Voorwaarden: uitkering van het UWV;
inkomen onder sociaal minimum. Aanvraag/informatie: www.uwv.nl, tel. 0900-9294.

WW/Participatiewet (PW)

Uitkering na werkloosheid, bij voldoen aan de wekeneis en beschikbaarheid voor werk./
(gezins)uitkering bij inkomen onder sociaal minimum, bij geen of laag inkomen, niet te
veel vermogen, niet direct beschikbaar voor werk. Tussen 18-27 jaar: 4 weken
wachttijd/zoektijd vooraf aan aanvraag. Aanvraag: www.werk.nl. Informatie: Sociale
Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH), www.socialezaken-mh.nl tel. 14 043.

Oudere werknemer
na WW-uitkering

IOAW of IOW

Inkomensvoorziening voor 50+ werklozen na WW-uitkering en/of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt, of > 60 jaar na WW- of WGA uitkering.
Aanvraag/informatie IOAW: UWV of SZMH, www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.
Aanvraag/informatie IOW: UWV, www.uwv.nl.

Nabestaande

ANW

Voor nabestaanden < AOW leeftijd na overlijden partner. Voorwaarden: verzorgen van
kinderen < 18 jaar, óf geboren voor 1950 óf 45% arbeidsongeschikt. Voor wezen < 16 en
onder voorwaarden 16><21 jaar. Aanvraag/informatie: Sociale Verzekeringsbank (SVB),
www.svb.nl, tel. 0475-368003.

Pensioengerechtigde

AOW

Uitkering op minimumniveau voor pensioengerechtigden. Aanvraag/informatie
www.svb.nl, tel. 0475-368160. Aanvulling via opgebouwd bedrijfs- of beroepspensioen;
aanvraag/ informatie via pensioenfonds en/of via AIO: Aanvraag/informatie www.svb.nl.

Geen/beperkt inkomen
door ziekte of beperking

Jonggehandicaptenkorting

Aanvulling inkomen jonggehandicapten bij (recht op) een Wajong-uitkering.
Aanvraag/informatie: www.belastingdienst.nl.
Onder menu -> aftrek en kortingen. Tel. 0800-0543.

Arbeidsongeschikt WIA/
Wajong

Uitkering voor arbeidsongeschikten. Bij meer dan 35% arbeidsongeschikt. Langer dan 104
weken ziek of gehandicapt / Voor hen die duurzaam en volledig niet kunnen werken; ook
voor de zittende Wajongers die wel kunnen werken.
Voorwaarden: arbeidsongeschikt op of na 18de en vóór 30ste verjaardag.
Aanvraag/informatie: UWV, www.uwv.nl, tel. 0900-9294.

Belastingdienst

Aangifte Inkomstenbelasting i.v.m. heffingskortingen en/of teruggaaf,
www.belastingdienst.nl, tel. 0800-0543.

NOODZAKELIJKE UITGAVEN EN ONTSPANNING
Ontspannende en
sociale activiteiten
zijn te duur

Bijdrage sociale en
culturele activiteiten

Bijdrage voor culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. Maximale vergoeding:
aanvrager € 100 per jaar en € 50 per gezinslid. Voorwaarden: inkomen maximaal 110%
van bijstandsnorm.
Aanvraag/informatie: SZMH, www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Drie jaar of langer een
laag inkomen

Individuele
inkomenstoeslag

Bijdrage voor algemene uitgaven. Voorwaarden: 3 jaar of langer een inkomen tot 100% van
de bijstandsnorm, leeftijd 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd.
Toekenning wordt individueel beoordeeld.
Aanvraag/informatie: SZMH, www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Aanslag (locale)
belastingen

Kwijtschelding
inkomstenbelasting/
gemeentelijke
en waterschapsbelastingen

(Gedeeltelijke) kwijtschelding. Voorwaarden: laag inkomen, geen vermogen en de aanslag
mag niet of niet langer dan drie maanden geleden betaald zijn.
Aanvraag/informatie: Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW),
www.BsGW.nl, tel. 088-8420420.

KINDEREN
Kinderen en jongeren

Kindgebonden budget

Bijdragen voor de kosten van kinderen tot 18 jaar. Voorwaarden: o.a. recht op
kinderbijslag. Alleenstaande ouders ontvangen in 2018 maximaal € 3.101 meer
kindgebonden budget. Aanvraag/informatie: www.toeslagen.nl, tel: 0800-0543.

Kinderen in de
kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Bijdrage voor kosten kinderopvang. Voorwaarden: werk, opleiding, re-integratie of
inburgeringscursus. Hoogte is afhankelijk van het inkomen. Aanvraag/informatie:
Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel. 0800-0543.

Tegemoetkoming kosten
kinderopvang

Bij uitkering Participatiewet wanneer kinderopvang nodig is omdat een re-integratietraject
of inburgeringtraject wordt gevolgd. Gedeeltelijke vergoeding mogelijk.
Aanvraag/informatie: Loket Kinderopvang, tel. (043) 350 56 97.

Inkomensafhankelijke
combinatiekorting

Korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Voorwaarden: werk en
kind is jonger dan 12. Hoogte afhankelijk van inkomen. Aanvraag/informatie:
Belastingdienst, www.belastingdienst.nl, tel. 0800-0543.

Werk en zorg voor
thuiswonende kinderen

Kindpakket

www.gemeentemaastricht.nl/kindpakket

Jeugdsportfonds

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar in de provincie Limburg, die om financiële
reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Maximaal 225,- per kind per
cursusjaar. Aanvraag: alleen intermediairs: www.jeugdsportfonds.nl/fonds/limburg
Info: kim.wijnants@jeugdsportfonds.nl, tel. 06-5090 4504.

Jeugdcultuurfonds

Financiële bijdrage voor kinderen tussen 4 en 18 jaar voor lessen op kunst en
cultuurgebied. Bijdrage voor contributie, lesgeld of attributen maximaal € 419,75 per 12

maanden. Aanvraag/info: alleen intermediairs via limburg@jeugdcultuurfonds.nl of
www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/limburg

Declaratieregeling (II)
kinderen

Tegemoetkoming voor kind op de basisschool maximaal € 50 per kind per kalenderjaar.
Voor kind op vervolgonderwijs en < 18 maximaal € 220 per kind per kalenderjaar:
www.socialezaken-mh.nl.

Stichting Leergeld

Bij binnen- en buitenschoolse kosten leerplichtige kinderen. Verzorgt aanvragen en
doorverwijzingen voor Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en
Fiets/Schoenenbank/Goede Start Maastricht. Aanvraag/informatie:
www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl.

Wil aan het werk

Re-integratie instrumenten

Ondersteuning bij het vinden van werk door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Ook
Servicepunten Werk en Bemiddeling in verschillende wijken. Speciale aanpak voor
jongeren tussen 16 - 27 jaar; voorwaarden: geen werk of school en geen vwo-, havo-, of
mbo2-diploma. Aanvraag/informatie: SZMH, www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Wil eigen bedrijf
starten, houden of
stoppen

Bijstand zelfstandigen

Bedrijfskapitaal (lening), periodieke uitkering of IOAZ. Voorwaarden: zelfstandige die wil
starten, stoppen of die financiële problemen heeft. Aanvraag/informatie: SZMH,
www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043 en Kamer van Koophandel, www.kvk.nl.
Tel. 088-585 1 585.

Schuldhulpverlening
financiële informatie /
dienstverlening /
hulp bij administratie

Financiële dienstverlening en krediet: Kredietbank Limburg.
Contact/spreekuurinformatie: www.kredietbanklimburg.nl, tel. 045-5605705 of
www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Huurtoeslag

Bijdrage voor de huur. Voorwaarden: naar verhouding hoge huur en laag inkomen.
Aanvraag/informatie/berekening: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel. 0800-0543.

Wmo

Voorzieningen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, o.a: woon-,
rolstoel- vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden, begeleiding (individueel en
groep), dagbesteding. Voorwaarden: beperking(en), geen oplossing in eigen netwerk of
binnen algemene voorzieningen. Eigen bijdrage. Melding/informatie: Team Wmo
SZMH, www.socialezaken-mh.nl/nl/zorg-ondersteuning, tel: 14 043.

Zorgverzekeringswet
(ZVW)

Medische zorg en behandeling thuis: o.a. persoonlijke verzorging, verpleging,
behandeling, hulpmiddelen. Indicatie nodig. Aanvraag/informatie: zorgverzekeraar/
huisarts/ wijkverpleegkundige.

Wet langdurige zorg (WlZ)

24-uurs zorg en toezicht (in instelling en thuis) noodzakelijk, niet op genezing gericht en
niet door de ZVW gedekt. Voorwaarden: ziekte, beperkingen of ouderdom. Eigen bijdrage.
Aanvraag/informatie: CIZ, www.ciz.nl, tel: 0900-1404.

Bijzondere bijstand

Bijdrage voor kosten door bijzondere omstandigheden en bij beperkingen door ziekte,
handicap en ouderdom. Aanvraag/informatie: bij de vaste contactpersoon van Sociale
Zaken Maastricht Heuvelland, of via www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Individuele studietoeslag

Bijzondere bijstand voor studiekosten bij beperking, recht op WSF of WTOS, inkomen
tot 100% bijstandsnorm, 18 jaar of ouder, geen of weinig vermogen.
Aanvraag/ informatie: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland,
www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Kortingsregeling
Maaltijdvoorziening/
Sociale alarmering/
Klussendienst.

Korting op kosten maaltijdvoorziening/sociale alarmering/tarief klussendienst.
Voorwaarden: pensioengerechtigde leeftijd of een lichamelijke, verstandelijke en/of
psychische beperking of chronisch ziek. Tevens inkomens- en vermogenstoets.
Aanvraag/informatie: SZMH, Team Wmo, www.gemeentemaastricht.nl,
tel. 14 043.

Tegemoetkoming premie
aanvullende verzekering

Bijdrage voor de premie van de aanvullende zorgverzekering. Voorwaarden: inkomen
maximaal 110% van bijstandsnorm. Aanvraag/informatie: SZMH,
www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Zorgtoeslag

Bijdrage voor de premie van de zorgverzekering. Voorwaarden: naar verhouding hoge
kosten zorgverzekering en laag inkomen.
Aanvraag/informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel. 0800-0543.

Collectieve
ziektekostenverzekering

Zorgverzekering met korting bij VGZ Zuid-Limburgpakket. Voorwaarden: inkomen
maximaal 150% van wettelijk minimumloon. Aanvraag/informatie: Sociale Zaken
Maastricht Heuvelland, www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

WERK

SCHULDEN
Achterstanden
betaling(en) en/of
leren budgetteren

WONING
Kan huur niet betalen

BEPERKINGEN
Beperkingen door
ziekte, handicap of
ouderdom

ZORGVERZEKERING
Kan zorgverzekering
niet betalen

