Aanvragen bij de Belastingdienst
Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw
zorgverzekering. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw
(gezamenlijke) inkomen. Uw gezamenlijke vermogen mag
niet te hoog zijn.
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in
een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag.
Dit hangt af van uw situatie.

Bent u financieel
gezond?

Voorwaarden
Voor alle inkomensvoorzieningen geldt dat naar uw
inkomen en spaargeld en/of vermogen wordt gekeken.
Voor de gemeentelijke voorzieningen wordt uitgegaan van
de bijstandsnorm of 110% van de bijstandsnorm.

Om inzicht te krijgen in uw
financiële situatie kunt u de
test “Bent u financieel gezond”
invullen. Er zijn diverse inkomens
voorzieningen waar u gebruik
van kunt maken.

De bijstandsnorm is per 1/1/2015:
Maandinkomen (netto bedragen)
Alleenstaande € 1.077,63
Gehuwden/samenwonenden € 1.471,68
Spaargeld/vermogen
Alleenstaande € 5.895,00
Gehuwden/samenwonenden € 11.790,00
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Doe de test!

Kruis aan wat op u van toepassing is.
Iedere maand is mijn geld op.
Ik vul het ene gat met het andere.
Automatische incassos worden niet afgeschreven.
Ik vraag geld aan familie en vrienden.
Het gebeurt regelmatig dat ik niet kan pinnen.
Ik denk vaak na over wat ik bedrijven kan vertellen
om niet te hoeven betalen.
Ik slaap niet van de geldzorgen.
Ik heb al vijf jaar of langer een laag inkomen.
Ik weet niet hoeveel geld er iedere maand op mijn
rekening komt.
Ik betaal rekeningen vaak niet op tijd.
Ik sta vaak rood.
Ik loop achter met de huur en/of energie.
Ik durf niet over mijn geldproblemen te praten.
Mijn administratie is een rommeltje.
Ik krijg post van de deurwaarder of het incassobureau.
Ik weet niet wat ik iedere maand allemaal moet
betalen.

Uitleg Score

Hebt u meer dan vier onderdelen aangekruist? Dan kunnen
er financiële problemen ontstaan. Op www.nibud.nl vindt
u het gratis Persoonlijk Budgetadvies, waarmee u uw
inkomsten en uitgaven op een rij kunt zetten.
Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie dan zijn er
een aantal inkomensvoorzieningen waar u gebruik van kunt
maken.

Goede zorg doen we samen
www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Inkomensvoorzieningen
Aanvragen bij de Gemeente

De BredaPas is een inkomensafhankelijke kortingspas. Met deze pas
krijgt u onder andere korting bij de Nieuwe Veste en Bredase sport
verenigingen. Uitsluitend inwoners van de Gemeente Breda met een laag
inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) hebben recht op deze pas.
Bijzondere bijstand is bedoeld voor de vergoeding van noodzakelijke
extra kosten die u niet of niet geheel uit uw inkomsten of andere
financieringsvormen of regelingen kunt betalen. Bijzondere bijstand
is alleen voor de tegemoetkoming van bijzondere en noodzakelijke
(onvermijdbare) kosten.
Seniorentoeslag 65+
Soms moeten er noodzakelijke kosten gemaakt worden voor de
aanschaf van duurzame gebruiksgoederen zoals een bankstel, stoelen,
televisie of tafel.
Bent u 65 jaar of ouder en moet u langdurig rondkomen van een
inkomen op het sociaal minimum, dan heeft u mogelijk recht op de
seniorentoeslag.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de
gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in
aanmerking voor kwijtschelding.

Collectieve zorgverzekering CZ

Voor mensen met een laag inkomen en mensen met hoge ziekte- en
zorgkosten heeft de gemeente met CZ een contract afgesloten.
De gemeente draagt bij in de premie en CZ verleent korting.
De inkomensgrens voor deelname aan deze verzekering bedraagt resp.
110% en 130% van het wettelijk minimumloon (bruto € 1.501,80 p/m)
Meer informatie: CZ servicekantoor, Vlaszak 14 of
www.gezondverzekerd.nl/breda.

