Overzicht regelingen en voorzieningen 2020
Dit overzicht geeft een beeld van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen.
Per regeling staan de voorwaarden globaal genoemd. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
Kijk op de genoemde websites voor actuele bedragen en voorwaarden. Meer informatie op www.pasopjegeld.nl.

Inkomenskaart
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. Aanvraag/informatie:
www.uwv.nl/toeslagen, tel: 088 - 898 92 94

Werkloos

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, tel. 088 898 92 94.
Informatie: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH),
www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Oudere werknemer
na WW-uitkering

IOAW of IOW

Wanneer u te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien,
dan kunt u als oudere of arbeidsongeschikte werkloze een beroep
doen op de wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW). De IOAW-uitkering vult uw inkomen
aan tot het bijstandsniveau. De IOAW geldt voor oudere werkloze
werknemers. Aanvraag/informatie: SZMH, www.socialezaken-mh.nl,
tel. 14 043. UWV, www.uwv.nl. tel. 088-898 92 94.

Geen/beperkt
inkomen door ziekte
of beperking

Ziektewet

Ziek en daardoor gedeeltelijk of geheel niet aan het werk.
www.uwv.nl/particulieren/ziek

Wajong

Voor hen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap krijgen en
daardoor niet kunnen werken
www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/wajong-2015

Jonggehandicaptenkorting

Aanvulling inkomen jonggehandicapten bij (recht op) een Wajonguitkering. Aanvraag/informatie: www.belastingdienst.nl, tel. 08000543.

Arbeidsongeschikt WIA

Uitkering voor arbeidsongeschikten. Bij meer dan 35%
arbeidsongeschikt. Langer dan 104 weken ziek of gehandicapt. Voor
hen die duurzaam en volledig niet kunnen werken;
www.uwv.nl/particulieren/ziek. 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.

WAO/WAZ

Ziek vóór 1-1-2014 en een WAO-uitkering zolang de situatie niet
verandert en wordt voldaan aan de voorwaarden
www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wao-uitkering
Arbeidsongeschikt als zelfstandige vóór 1-1-2014 en een WAZuitkering www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-waz-uitkering
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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.
www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/toeslag-van-uwv

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.

Studie

WSF

Studiefinanciering voor voortgezet onderwijs, mbo, Hbo of universiteit.
Aanvraag/informatie: Duo. www.duo.nl/particulier/studiefinanciering

Heffingskortingen

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

Tegemoetkoming sociale
en culturele activiteiten

Tegemoetkoming 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.socialezakenmh.nl, tel. 14 043.

Drie jaar of langer
een laag inkomen

Individuele
inkomenstoeslag

Als u lange tijd een laag inkomen of een bijstandsuitkering heeft, kunt
u individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele
inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt 1 x per 12 maanden
uitbetaald.
Aanvraag/informatie: SZMH, www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Aanslag (lokale)
belastingen

Kwijtschelding
inkomstenbelasting/
gemeentelijke en
waterschapsbelasting

(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 en jongeren

Kindgebonden budget

Bijdragen voor de kosten van kinderen tot 18 jaar. Voorwaarden: o.a.
recht op kinderbijslag. Aanvraag/informatie: www.toeslagen.nl, tel.
0800-0543.

Kinderen in de
kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Bijdrage voor kosten kinderopvang. Voorwaarden: werk, opleiding, reintegratie 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.

Kinderen

Werk en zorg voor
thuiswonende
kinderen
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Kindpakket

School

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.

Vrije tijd

Cultuur, sport en clubjes. Voor kinderen en jongeren van 4 tot en met
18 jaar in de provincie Limburg, die om financiële reden geen lid
kunnen worden van een sportvereniging. Maximaal € 225,- per kind
per 12 maanden.
Aanvraag: alleen intermediairs via: limburg@jeugdfondssport.nl
Info: kim.wijnants@jeugdsportfonds.nl, tel. 06-5090 4504.
Financiële bijdrage voor kinderen tussen 4 en 19 jaar voor lessen op
kunst en cultuurgebied. Bijdrage voor contributie, lesgeld of
attributen maximaal € 425,- per 12 maanden. Aanvraag & info: alleen
intermediairs via limburg@jeugdfondscultuur.nl. Rob Janssen, tel. 065090 4504.

Stichting Leergeld

Bij binnen- en buitenschoolse kosten leerplichtige kinderen voor
maximaal € 200,-.
Aanvraag/informatie: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl

Andere hulp

Via tussenpersoon bij Nationaal Fonds Kinderhulp.
Informatie: www.kinderhulp.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 mbo2diploma. Aanvraag/informatie: SZMH, www.socialezaken-mh.nl, tel.
14 043.

Wil eigen bedrijf
starten, houden of
stoppen

Bijstand zelfstandigen

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u
een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbzuitkering. Aanvraag/informatie: SZMH, www.socialezaken-mh.nl, tel.
14 043 en Kamer van Koophandel, www.kvk.nl.
Tel. 088-585 1 585.

Huurtoeslag

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

Werk

Woning
Tegemoetkoming
huurbetaling

Zorg/beperkingen
Tegemoetkoming
kosten door
beperkingen i.v.m.
ziekte, handicap of
ouderdom

Wmo
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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/zorg-ondersteuning, tel: 14 043.
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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

Als u de noodzakelijke kosten niet zelf kan betalen, dan kunt u in
aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Of u recht heeft op
bijstand hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw auto, huis
en spaargeld.
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/

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. 08000543.

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.

Schuldhulpverlening
financiële informatie /
dienstverlening /
hulp bij administratie

Financiële dienstverlening en krediet: Kredietbank Limburg.
Contact/spreekuurinformatie: www.kredietbanklimburg.nl,
tel. 088-101 99 99 of www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Zorgverzekering
Bijdrage Zorgkosten

Schulden
Achterstanden
betaling(en) en/of
leren budgetteren
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OP+PLUSKAART 2020
Kinderen
Stichting Leergeld

Bij binnen- en buitenschoolse kosten leerplichtige kinderen voor maximaal € 200,-.
Verzorgt aanvragen en doorverwijzingen voor Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds Stichting Jarige Job
en Fiets/Schoenenbank/Goede Start Maastricht. Voorwaarden: laag inkomen. Informatie/Aanvraag:
www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl, e-mail: info@maastrichtenheuvelland.leergeld.nl, tel. 0433118810
Voor aanvragen waar geen lokale regelingen voor zijn kan de stichting misschien iets betekenen via
www.samenvoorallekinderen.nl of via het Nationaal Fonds Kinderhulp, www.kinderhulp.nl

Speelgoedbank
Hoelahoep

Speelgoed voor kinderen van 0 t/m 15 jaar, 1 x per maand 2 stuks speelgoed en 1 boek per kind.
Voorwaarden: aanmelden via tussenpersoon. Informatie/aanvraag:
www.trajekt.nl/initiatief/speelgoedbank-de-hoelahoep
tel. (043) 763 00 30/06-27296891.

Speelpan

Uitleen van speelgoed voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Speelpan is een plek waar ouders/opvoeders
met hun kinderen samen kunnen spelen, andere ouders/kinderen ontmoeten en creatief bezig zijn.
Tijdens openingstijden kunt u praten met medewerkers over (het spelen van) kinderen. Informatie:
West: www.trajekt.nl/initiatief/speelpan-west. Oost: www.trajekt.nl/initiatief/speelpan-oost

Bibliotheek Centre
Céramique

Gratis lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar en voor studenten tussen 18 en 25 jaar (wel eenmalig 3
euro inschrijfgeld). Gebruik internet/computerwerkplek; lenen e-books en gebruik maken van
databanken. Digitale dag- en weekbladen zijn gratis. Kortingen op activiteiten en cursussen.
Informatie/aanvraag: www.centreceramique.nl/bibliotheek, e-mail: ledenservice@maastricht.nl, tel.
(043) 350 56 00.

Maastricht Sport

Allerlei gratis sportactiviteiten voor verschillende leeftijden. Informatie/aanvraag:
www.maastrichtsport.nl, tel. (043) 350 45 00

Playing for Success

Naschools programma voor kinderen van 9 tot 16 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op
school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Playing for Success Maastricht draagt bij aan
een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter. Kinderen
kunnen gratis deelnemen. www.playingforsuccessmaastricht.nl

Eten en drinken
Voedselbank
Maastricht

Voedselpakketten, kleding, luiers, toiletartikelen. Voorwaarden: aanmelden via hulpverlenende
instanties. Informatie/aanvraag: www.voedselbanklimburg-zuid.nl.
Locaties: Heugemerveld, Paus Leo XIII Plein 20. Woensdag 15.00 - 17.30u Mariaberg, Fatimaplein 73.
Donderdag 14.00 - 17.00u. Wyckerpoort, Kolonel Millerstraat 67, dinsdag van 14.00 – 16.00u.

De Gouwe

Directe hulp op het gebied van voeding en kleding. Aanvragen via professional of vrijwilliger met het
aanvraagformulier op www.gouwe.net.

Betaalbare
maaltijden

Resto van Harte
Locaties: De Heeg, Roserije 410, Maastricht. Buurtcentrum Mariaberg Trajekt, Anjelierenstraat 35.
Maastricht. 'T Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4, Maastricht. Envida locatie
Zevenbronnen, Lovendaalhoeve 30, Maastricht
http://reserveren.restovanharte.nl, tel: 0900 – 900 3030, e-mail: info@restovanharte.nl
Vorkje Prikken Maastricht
Locatie: Hoogfrankrijk 27. Informatie/reservering: www.vorkjeprikken.com, tel: 06-3752 7575
Buurtbistro Malberg
Elke donderdag in Centre Manjefiek. Het menu wordt aan het begin van de week vermeld op het
prikbord. Aanmelding en informatie: www.trajekt.nl/initiatief/buurtbistro-manjefiek, via 04376300030 of bij de receptie van het Wijkservicepunt.
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Buurtservice
Elke woensdagmiddag (vooraf reserveren). Deze kan genuttigd worden bij de Buurtservice of
thuisgebracht (max. 12 personen). Locaties Caberg, Malpertuis, Brusselse Poort West of Malberg.
Informatie/aanvraag: via buurtservice@hotmail.com of tel. (043) 300 03 83.
In de Rooden Leeuw
Locatie: Bogaardenstraat 50, tel. (043) 350 06 25. Aanvraag/informatie:
www.roodenleeuw.nl/activiteiten en centrum@roodenleeuw.nl.
Landbouwbelang
Elke maandag vegetarisch /veganistisch eetcafé op locatie: Biezenwal 3.
www.maastrichtnet.nl/profielen/landbouwbelang-maastricht
Thuisgekookt
Maaltijden delen met je buren: www.thuisgekookt.nl
Foodsharing Maastricht
Gratis ophalen van overgebleven voedsel van lokale supermarkten en hotels.
www.foodsharing.nl en www.facebook.com/FoodSharingMaastricht
Krätsje Malpertuis
Kleinschalige uitgifte van voedselpakketten voor inwoners van Malpertuis.
Dinsdag, donderdag en zondag van 13.00 - 14.00 uur, Cantecleerstraat 93, Maastricht
Contactpersoon Jef Raike, tel. 06 1147 3083
Krätsje Amby
Kleinschalige uitgifte van voedselpakketten voor inwoners van Amby.
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur. Ambyerstraat Noord 78, Maastricht
Tel. 06 3640 8424. E-mail: info@buurtplatform-amby.nl

Kleding, verzorging, meubels, fietsen e.d.
Kringloopwinkels in
Limburg

www.allekringloopwinkels.nl/limburg

Kringloopwinkels in
Maastricht

Twiedehands-Twiedekans: Kleding, huisraad, meubels, kunstshop e.d.
www.twiedehands-twiedekans.nl. Francois de Veyestraat 9, tel. (043) 325 57 70.
Kringloop de Loods: meubelen, accessoires, kleding of elektronica
Heerderdwarsstraat 47, 6224 LS Maastricht, tel. 06 58985898. www.kringloopdeloods.nl
Kringloop-Hartelstein
Kleding, schoenen, gebruiksvoorwerpen, boeken, meubels enz.
www.kringloop-hartelstein.nl, Hartelstein 204, tel.(043) 364 55 15 of 06 21 15 28 40.
Kringloop Zuid
www.kringloopzuid.nl, e-mail: info@kringloopzuid.nl. Watermolen 52 Maastricht, tel. (043) 362 08 58.
Vintage & New
www.vintage-new.nl, Raadhuisplein 4, Maastricht, tel. (043) 311 7184.
Dress for succes Maastricht
Geeft onder voorwaarden representatieve kleding aan mensen op zoek naar een baan.
Informatie/contact: T: 06-1554 8926, www.dressforsuccess.nl/maastricht en
dfs.maastricht@hotmail.com
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Fietsbank /De Vlinder/ De goede start
Voor iedereen die geen geld heeft voor de aanschaf of reparatie van een fiets, laptop, bril, baby- of
verzorgingsproducten. Informatie/Aanvraag:
www.gemeentemaastricht.nl/jeugd/kindpakket/fietsbank
Doorgeefwinkel | Weggeefwinkel Maastricht
Landbouwbelang: woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur (m.u.v. schoolvakanties). Biesenwal 3
(ingang via Maaskade). Informatie:
www.facebook.com/Doorgeefwinkel-Maastricht-142611005800141
Trajekt locatie De Heeg. Adres: Roserije 410. Maandag en dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur, donderdag
van 12.00 tot 16.00 uur www.facebook.com/weggeefwinkelDeHeeg.
Weggeefwinkel de Gouden Handen Malberg
Mevr. Prevos 06-12597335 Dhr. Weijenberg 06-54614890
Dinsdag en vrijdag van 10 - 12.30 uur op doorverwijzing van hulpverlener, bewindvoerder, AMW,
sociale dienst. Toustruwe 5, Maastricht.
Weggeefwinkel Nazareth De Kiekkast
Trefpunt Kasteel Schaloenstraat 54. Geopend: woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
www.krijgdekleertjes.nl/Maastricht

Diversen
Stichting
bureninitiatief
Nazareth/Limmel

Diverse initiatieven en activiteiten. Adres: Kasteel Schaloenstraat 54, 6222 TP Maastricht, T: 06
42329041, E: st.bureninitiatief@gmail.com, website: www.stichtingbureninitiatief.nl

Werkhuis
Wittevrouwenveld

Het Werkhuis is er voor iedereen. Mensen kunnen er aan de slag in de verschillende werkplaatsen
naar keuze. Ze kunnen er praktische ervaring opdoen, mensen ontmoeten of van anderen iets leren.
Organisaties en ZZP-ers kunnen ook gebruik maken van een werkplaats. Informatie/aanvraag:
www.werkhuismaastricht.nl, e-mail: info@werkhuismaastricht.nl, tel. (043) 785 03 84 of 06 46 46 37
67.

De Buurtservice

De Buurtservice brengt mensen samen die elkaar willen helpen. Bijvoorbeeld met boodschappen
doen, kleine klusjes in huis of tuin, het uitlaten van de hond. Maar ook gezellig naar de markt gaan of
samen koffiedrinken. Dit in ruil voor een kleine wederdienst in overleg. Iedere woensdagmiddag
wordt een eenvoudige warme maaltijd bereid (vooraf reserveren). Informatie/aanvraag: e-mail:
buurtservice@hotmail.com of tel. (043) 300 03 83.

Veur elkaar

Voor bewoners die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op buren, kinderen, kennissen of ouders.
Voorwaarden: alleen voor inwoners van Mariaberg en
Pottenberg. Informatie/aanvraag: www.veurelkaar.nl. Pottenberg: tel. 06 237 799 13, e-mail
pottenbergveurelkaar@live.nl. Mariaberg: Leonne Kepser via (043) 321 42 67 of 06 555 939 30.

Buurtbrök

Het aanbod van producten en activiteiten kan per Buurtbrök verschillen. Het is een soort
gezelligheidswinkel voor buurtbewoners, die op kleine schaal producten en diensten voor de buurt
aanbiedt.
Aanvraag/informatie: www.trajekt.nl/zoeken?zoek=Buurtbrok. Wyckerpoort, Prof. Kernstraat 1,
tel. (043) 850 28 90. Malpertuis, Cantecleerstraat 91, tel. (043) 323 3039, Pottenberg, Terra Cottaplein
16-17, tel. (043) 851 50 02. Mariaberg, Proosdijweg 63, tel. (043) 851 45 92.

Stichting Saints &
Sinners

Biedt individuele begeleiding en activiteiten aan. Hulp in de vorm van een goede doorverwijzing,
voedselpakket, klussen of ondersteunende programma’s.
Informatie/aanvraag: www.saintsandsinners.nu of e-mail: info@saintsandsinners.nu, tel. 06 21 10 63
91.

WeHelpen

Gratis zelf je hulp organiseren en aanbieden. Info: www.wehelpen.nl/LI/Maastricht
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Ondersteunende organisaties - vangnet
Vincentiusvereniging

Nadruk op hulp bij acute financiële en materiële nood, die niet wordt opgepakt door andere
instanties, zoals overheid en maatschappelijke organisaties. Aanvragen door hulpverlener of
hulpverlenende instantie via www.vincentiusmaastricht.nl. Voor projecten e-mail:
vincentiusmaastricht@gmail.com.

Stichting Stille
Armen

Jaarlijkse kerstpakketten via intermediairs. Ook een noodfonds, waarmee bij ernstige gevallen van
hulpbehoevendheid wordt geholpen met diensten en/of goederen (nooit geld). Aanvragen via
hulpverlener of hulpverlenende instantie. Informatie/advies: www.stgsam.nl of
stgsam1932@gmail.com.

Stichting JCN

De Jan en Clara Nijssen Stichting ondersteunt individuele 70-plussers, die dreigen te vereenzamen of
anderszins hulp nodig hebben. En die door de gebruikelijke instanties niet of nauwelijks geholpen
kunnen worden. Zij verzorgen rechtstreekse giften en/of maken activiteiten mogelijk. E-mail:
Margo.Walkowiak@maastricht.nl.
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Schuldenkaart 2020
Digitale hulp bij financiële vragen
Pas op je geld

Pas op je geld geeft inwoners van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Valkenburg a/d
Geul, Vaals en Maastricht inzicht in de eigen financiële situatie. Pas op je geld biedt tips en
ondersteuning om geld te besparen en schulden aan te pakken om daarmee op eigen kracht een
gezonde financiële situatie te krijgen.
Daarnaast verwijst de website ook naar digitale instrumenten en organisaties die hierbij kunnen
helpen. Verder is de website bedoeld als hulpmiddel voor de professionals en vrijwilligers van die
organisaties. Meer informatie: www.pasopjegeld.nl.

Informatie, ondersteuning en advies
Juridisch Loket

www.juridischloket.nl/contact/maastricht voor gratis juridisch advies over bijvoorbeeld werk, wonen
in Maastricht.

Wijkservicepunten

www.trajekt.nl/contact
Hier kunt u terecht voor informatie, ondersteuning en advies voor zaken als hulp bij het aanvragen
van huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand of het invullen van belastingformulieren, uitleg over
opleiding en scholing, schuldproblemen, info over vrijetijdsbesteding of vrijwilligerswerk.

Sociale teams

www.sociaalteammaastricht.nl
Hier kunt u terecht met uiteenlopende vragen. Het Sociaal Team kan mensen en groepen met elkaar
in contact brengen.

Administratie op
orde

Hulp bij o.a. het ordenen van papieren, het invullen van formulieren; inzicht krijgen in inkomsten en
uitgaven en grip op budget.
•
•
•
•

Kredietbank
Limburg (KBL)

Schuld & Budget Buddy Maastricht - www.trajekt.nl
Klapperproject Trajekt - www.trajekt.nl
Humanitas Thuisadministratie - www.humanitas.nl
Liftjeleven groep - www.liftjeleven.nu

www.kredietbanklimburg.nl - 088-101 99 99 - info@kblb.nl
Spreekuren bij:
 Wijkservicepunten van Trajekt;
 Sociale Zaken Maastricht Heuvelland;
 Wooncorporatie Maasvallei, Servatius en Woonpunt.
Stappenplan
U meldt zich aan via een wijkservicepunt, of direct bij de KBL. Vervolgens wordt uw financiële situatie
bekeken: Wat is er aan schulden, welke uitgaven kunnen worden beperkt en hoe kan het inkomen
worden vergroot? Bijvoorbeeld door het aanvragen van toeslagen of kwijtschelding van belastingen.
Trajectplan
Daarna wordt een geschikt traject bepaald. Dat kan zijn: verstrekken van een persoonlijke lening,
schuldhulpverlening, hulp bij aanleren van financieel gezond gedrag.

Kredietbank Limburg (KBL)
Schuldhulpverlening

1. Schuldsanering
KBL maakt afspraken met betrokkene en de schuldeisers. Er wordt gekeken naar de maandelijkse
ruimte voor aflossing. Deze wordt ingezet om binnen 36 maanden de schulden terug te betalen. KBL
probeert dan een regeling - minnelijke schikking - te treffen met alle schuldeisers tegen finale
kwijting. KBL kan dit niet afdwingen.
2. Saneringskrediet

Overzicht regelingen en voorzieningen 2020 – v1.0

9

Bij een saneringskrediet worden in één keer alle schulden afgelost tegen finale kwijting. Het krediet
wordt vanaf dat moment bij de KBL afgelost, meestal binnen 36 maanden. De cliënt heeft dan geen
rechtstreekse contacten meer met de schuldeisers.
3. Herfinanciering
De schulden worden helemaal afbetaald via een lening. De looptijd wordt individueel vastgesteld.
Bij schuldhulpverlening wordt ook gewerkt aan het vermijden van schulden, bijvoorbeeld door
individuele budgetbegeleiding of door het volgen van een cursus.
Aanvullende
diensten

1. Budgetbeheer
De KBL ontvangt de inkomsten en betaalt hieruit de financiële verplichtingen. Afhankelijk van het
pakket is een eigen bijdrage verschuldigd.
2. Beschermingsbewind
Beschermingsmaatregel - door de rechter uitgesproken - voor mensen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking en bij een problematische schuldensituatie.
Taken bewindvoerder:
Onder andere het beheren van financiële zaken, zoals aanvragen minimaregelingen, belastingaangifte
box1 en ondersteunen bij overige financiële zaken, optreden tegen schuldeisers, (financiële)
verantwoording aan de rechtbank.

WNSP

3. Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
Wanneer een minnelijke schikking niet mogelijk is, dan kan de rechter een WSNP toekennen. De
rechter benoemt een WSNP-bewindvoerder die erop toeziet dat de regels van WNSP worden
nageleefd. Deze bewindvoerder beheert alle correspondentie. Toelating tot WSNP is één keer in de 10
jaar mogelijk.
Taken bewindvoerder: De WSNP-bewindvoerder doet geen beheer van inkomen/financiën maar
handelt in het belang van schuldeisers.
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