GeldWijzer

Maakt geld gelukkig?
We kunnen er niet omheen: geld speelt een grote rol in ieders leven. Of het nu een gebrek aan geld is, of dat
het niet op kan (en alles wat ertussenin zit); het is iets waar we dagelijks mee te maken hebben. Daarom is
het zo belangrijk om van jongs af aan goed met geld te leren omgaan. Plannen, sparen en bewaren zijn van
groot belang om overzicht te houden in uw financiën en om altijd iets achter de hand te hebben. Het Nibud
(Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) helpt u hierbij. Geld maakt misschien niet altijd gelukkig, maar
grip hebben op uw geld helpt u al een heel eind op weg.
Check uw financiën bij iedere
levensgebeurtenis
Er zijn momenten in uw leven waarop er financieel veel
verandert. Bijvoorbeeld als u verhuist, kinderen krijgt,
gaat scheiden, uw baan verliest of met pensioen gaat.
Dan is het goed om u voor te bereiden zodat u ook in
de nieuwe situatie uw geldzaken gezond houdt. Elke
nieuwe levensfase heeft gevolgen voor uw inkomsten
en uitgaven.
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Keuzes maken

Een goed inzicht in uw geldzaken zorgt ervoor dat u
weer plannen kunt maken voor de toekomst. Heeft u
bijvoorbeeld een laag inkomen? Dan zijn er misschien
regelingen waarop u aanspraak kunt maken om uw
inkomen aan te vullen. Het is ook belangrijk om keuzes
te maken. Of u nu gaat sparen of besparen, schulden gaat
aflossen of juist een lening gaat afsluiten: kies wat voor
u van belang is en schroom niet om hulp en advies van
deskundigen te vragen als het u niet op eigen kracht lukt.

Hulp en advies

Wilt u meer informatie, hulp of advies dan deze krant u
biedt? Dat kan! Want u staat er niet alleen voor. Er zijn
zoveel mogelijkheden om deskundige hulp en advies te
krijgen. Als u maar weet waar u terecht kunt. Bijvoorbeeld
voor het op een rijtje zetten van uw inkomsten en
uitgaven. Of voor het invullen van formulieren, juridisch
advies, regelingen voor het afbetalen van schulden en
nog veel meer. Heeft u vragen over deze uitgave, neem
dan contact op met Nibud of de gemeente.

CHECK, PLAN, SPAAR, BEWAAR
Wordt u weleens overvallen door een rekening? Of bent u
uren op zoek naar belangrijke formulieren? Om meer grip te
krijgen op uw geld heeft het Nibud vuistregels geformuleerd
die helpen om uw financiën op orde te krijgen én te houden.
De vuistregels Check, Plan, Spaar en Bewaar:
1. Check wekelijks uw saldo en uitgaven
2. Plan jaarlijks uw inkomsten en uitgaven
3. Spaar maandelijks 10 procent van uw inkomen
4. Bewaar uw financiële administratie
op een geordende manier

Heeft u de
4 vuistregels al
onder de knie?
Doe de test!

De vuistregels zijn helder, supereenvoudig en bieden de garantie dat uw geldzaken op orde blijven.
Sommige dingen doet u misschien al. Het belangrijkste is dat ze onderdeel gaan uitmaken van een
routine. Dat het net zo’n gewoonte wordt als tandenpoetsen en boodschappen doen. Dat begint met
een vast moment per week waarop u uw saldo en uitgaves checkt. Zo houdt u grip op uw geldzaken.

Hulp & coaching
Om u te helpen de vuistregels ook daadwerkelijk uit te voeren, heeft het Nibud allerlei hulpmiddelen
ontwikkeld. Met de gratis e-mailcoaching ‘Check, Plan, Spaar’ maakt u in 12 weken de eerste drie
Nibud-vuistregels tot vaste routine. Als vervolg daarop is er de e-mailcoaching ‘Bewaar’ waarmee u in
8 weken tijd uw financiële administratie helemaal op orde krijgt. Wekelijkse mails en sms’jes geven
geheugensteuntjes, praktische uitleg en tips om op een slimme manier overzicht te houden over
uw geldzaken. Ga naar www.nibud.nl/checkplanspaarbewaar en naar www.nibud.nl/bewaarcoach.

Stappenplan
Naast de gratis e-mailcoaching biedt het Nibud ook gedetailleerde stappenplannen aan voor Check,
Plan, Spaar en Bewaar. Volg de handleiding en we helpen u stap-voor-stap bij het uitvoeren van elk
van de vier vuistregels. Bijvoorbeeld voor het opzetten van een financiële jaarplanning of hoe u tien
procent van uw maandelijkse inkomen kunt sparen. Op de website van het Nibud staan ook video’s
waarin uitgelegd wordt waarom de vuistregels zo belangrijk zijn. www.nibud.nl/checkplanspaar

Wie helpt mij
bij de administratie?
Stichting Menswel
Menswel, gelegen aan het Chatelainplein 31 in Pey, kan u helpen met uw administratie.
Komt u door omstandigheden niet meer uit uw administratie, of begrijpt u niet wat er in brieven
van instanties staat? Een vrijwilliger van het ‘Klapperproject’ leert u uw administratie op orde te
brengen en te houden. Ook helpen zij u wijs te worden uit ingewikkelde brieven.
Een klapper, om de administratie overzichtelijk in op te bergen, kost € 2,50 en de klapperindeling
(tabbladen) kost € 1,50. Bel 0475-48 48 48 voor uzelf aan te melden of om meer informatie
hierover te krijgen.
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Doe de test
Hoe staat u ervoor? Weet u wat u moet doen om
financieel gezond te worden, te zijn en te blijven?
Vindt u het lastig om uw geldzaken te regelen? De vier
vuistregels van het Nibud helpen u erbij. Eerst even
kijken hoe goed u ze al onder de knie heeft? Doe de
test!

# Check

# Spaar

1. Hoe vaak bekijkt u uw
banksaldo?
A. Meerdere keren per dag
B. Dagelijks
C. Wekelijks
D. Minstens eens per twee weken
E. Minstens 1 keer per maand
F. (Bijna) nooit

5. Spaart u?
A. Ja, iedere maand ongeveer
10 procent (of meer) van
mijn inkomen
B. Ja, iedere maand, maar
minder dan 10 procent
C. Ja, jaarlijks ongeveer 10
procent (of meer) van mijn
inkomen
D. Ja, jaarlijks, maar minder dan
10 procent van mijn inkomen
E. Nee, ik spaar niet

2. Ik weet op dit moment wat
mijn saldo is
A. Ik weet het niet
B. Ik weet het niet, ik weet
alleen of ik rood sta of niet
C. Ik weet het ongeveer, ik kan
er tot € 200 vanaf zitten
D. Ik weet het ongeveer, ik kan
er tot € 100 vanaf zitten
E. Ik weet het ongeveer, ik kan
er tot € 50 vanaf zitten
F. Ik weet het precies

6. Ik vind het moeilijk om te
sparen
A. Helemaal eens
B. Eens
C. Niet eens, niet oneens
D. Oneens
E. Helemaal oneens

# Plan

# Bewaar

3. Maakt u wel eens een
begroting?
A. Ik maak elk jaar een
begroting voor dat jaar
B. Ik maak elk jaar een
begroting voor dat jaar. En
als er tijdens het jaar iets
verandert in de inkomsten of
uitgaven, pas ik het aan
C. Ik heb één keer in de
afgelopen drie jaar een
begroting gemaakt
D. Ik heb ooit een begroting
gemaakt. Die pas ik elke keer
aan als er iets verandert in de
inkomsten of uitgaven
E. Ik heb het wel eens
geprobeerd, maar nooit
afgemaakt
F. Ik heb nog nooit een
begroting gemaakt

7. Wat doet u met belangrijke
documenten?
A. Ik ruim alles geordend op
B. Ik bewaar alles, ik weet het
meteen terug te vinden als ik
het nodig heb
C. Ik bewaar alles, ik weet het
niet meteen terug te vinden
als ik het nodig heb
D. Ik bewaar deze niet
E. Weet ik niet

4. Ik heb het gevoel dat
ik overzicht over mijn
financiële situatie heb
A. Helemaal eens
B. Eens
C. Niet eens, niet oneens
D. Oneens
E. Helemaal oneens

8. Wanneer opent u uw post
(zowel papier als digitaal)?
A. Minimaal 1x per dag
B. Minimaal 1x per week
C. Minimaal 1x per maand
D. (Bijna) nooit

Uitkomst test
Kijk per onderdeel hoeveel
punten u heeft. Scoort u minder
dan 15 punten, dan vraagt dat
onderdeel nog wat aandacht.
#
1.
2.
#
3.
4.
#
5.
6.
#
7.
8.

Check
A=10 B=10 C=10 D=5 E=0 F=0
A=0 B=0 C=0 D=5 E=10 F=10
Plan
A=10 B=10 C=5 D=5 E=0 F=0
A=10 B=10 C=5 D=0 E=0
Spaar
A=10 B=5 C=10 D=5 E=0
A=0 B=0 C=5 D=10 E=10
Bewaar
A=10 B=5 C=0 D=0 E=0
A=10 B=5 C=0 D=0

geld

RONDKOMEN MET WEINIG

Wie weinig te besteden heeft, weet hoe lastig het is om de touwtjes aan elkaar te knopen. Maar lang
niet iedereen weet dat er in Nederland verschillende regelingen zijn waar mensen met een laag inkomen
gebruik van kunnen maken. U ontvangt dan ondersteuning in de vorm van een bijdrage, een vergoeding,
toeslag, kwijtschelding of kosteloze hulp. Sommige regelingen komen van de rijksoverheid, andere van de
gemeente. Hieronder ziet u de landelijke regelingen. Op pagina 7 ziet u welke extra regelingen de gemeente
Echt-Susteren biedt.
Komt u in aanmerking voor een landelijke regeling?
Op welke tegemoetkomingen u recht heeft hangt van het volgende af: uw inkomen, uw
leeftijd, of u werkt of niet, en of u kinderen heeft. Op www.berekenuwrecht.nl van het Nibud
en Stimulansz kunt u zelf, binnen 5 à 10 minuten, kosteloos en anoniem uitrekenen of u voor
bepaalde landelijke regelingen in aanmerking komt.

U staat er niet alleen voor

Landelijke regelingen
• Huurtoeslag
• Zorgtoeslag
• Kinderbijslag
• Kindgebonden budget
• Kinderopvangtoeslag
•		 Heffingskortingen

van uw schulden. Bij BKR kunt u één keer per jaar zo’n
We hebben allemaal wel eens een De gevaren van rood staan
Rood staan doet bijna iedereen wel eens. Als het u helpt overzicht gratis opvragen. Zet uw inkomsten en uitgaven
rekening die langer blijft liggen. Of om op die manier een krappe periode te overbruggen, is op een rij. Zo ziet u welke ruimte u heeft om uw schulden
een hoge creditcard-afrekening die dat meestel geen probleem. Het kost wel wat. U betaalt af te lossen.
rente over het bedrag dat u rood staat en op jaarbasis
u gelijk in het rood doet belanden. kan dit bedrag flink oplopen. Houd daarom goed in de
of uw rekeningen wel worden afgeschreven. Als Zelf uw schulden aanpakken
Uitgaven aanpassen of spaargeld gaten
u maximaal rood staat, kunnen rekeningen niet worden Bij kleinere schulden kunt u terecht op de website
overboeken is vaak de oplossing. afgeschreven en loopt u betalingsachterstanden op. www.zelfjeschuldenregelen.nl. Deze site biedt in zes
stappen hulp bij het aanpakken van uw schulden. Zo
Maar wat als onbetaalde rekeningen
kunt u bijvoorbeeld zelf een aflosplan maken op basis
Betalingsachterstanden
uw situatie, uitgaven en de beschikbare aflosruimte.
zich opstapelen? Waak ervoor dat Als u betalingsachterstanden heeft is het belangrijk van
Een goed begin is het halve werk!
een klein probleem niet ongemerkt om hier gelijk mee aan de slag te gaan, zodat de
achterstanden niet oplopen tot problematische
overgaat in een groot probleem.
schulden. Het kan helpen om een overzicht te maken

Waar kunt u terecht voor hulp en ondersteuning
Algemeen Maatschappelijk Werk

Voedselbank Midden Limburg

Kledingbank

Heeft u financiële problemen of schulden? Krijgt u veel
brieven waarmee u geen raad weet? Stapelen de nietbetaalde rekeningen zich op? Ervaart u stress? Als u even
geen uitweg ziet, neem dan contact op met Algemeen
Maatschappelijk Werk (AMW). Geldzorgen verdwijnen
pas als u ze aanpakt door uw financiële situatie onder
ogen te zien en regie en overzicht terug krijgen.

Het doel van de Voedselbank is het inzamelen van
overschotten en het als noodhulp verdelen onder
mensen die hiervoor het meest in aanmerking komen.
Daarnaast wil de Voedselbank een bijdrage leveren
bij het vergroten van de zelfredzaamheid van de
deelnemers, zodat zij zo snel mogelijk weer zelf in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Inwoners die
gebruik willen maken van de ondersteuning van de
Voedselbank kunnen elke woensdagmiddag van 14.00
uur tot 15.00 uur terecht bij het uitgiftepunt Voedselbank
in het gebouw van Menswel aan het Chatelainplein 31
in Pey.

Kledingbank Limburg geeft kleding aan mensen met
een laag budget. Door een situatie waar ze soms zelf
niets aan kunnen doen, hebben deze mensen het geld
niet om zich verzorgd te kunnen kleden. Om zeker te
weten dat zij deze kleding ook echt nodig hebben, kijkt
de gemeente of iemand een verwijzing heeft. Deze
verwijzing kunt u aanvragen bij een hulpverlener of
contactpersoon bij de gemeente via 0475-478 478.

Inwoners die in een moeilijke positie zitten en nog
geen gebruik maken van de Voedselbank, kunnen zich
melden bij de Voedselbank via: 06-21 84 09 94.

Voor informatie of vragen over Kledingbank Limburg
kunt u bellen naar 06-21 29 32 56 of een mail sturen
naar afsprakenlijn@kledingbanklimburg.nl

AMW biedt hulp bij:
· eenvoudige of complexe vragen rond financiën
· het krijgen van overzicht in uw financiën
· het omgaan met een kleine beurs
· budgetbegeleiding
· schulden (voorkomen en aanpakken)
Algemeen Maatschappelijk Werk is bereikbaar via:
088-656 06 00 of via het digitale contactformulier op de
website: www.amwml.nl
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Minder inkomen? Ga gelijk aan de slag!

Heeft u voldoende achter de hand?

Weet u waar
uw geld blijft?

U kent het wel: er gaat een apparaat kapot, een dure
reparatie aan uw auto, verzin het maar. Onverwachte grote
uitgaven die niet kunnen wachten. En die komen nooit
gelegen. Tenzij u een buffer heeft: een reservepotje om dit
soort uitgaven direct te kunnen betalen. Hoeveel heeft u
nodig? Bereken het met de gratis Nibud-Bufferberekenaar.
Kijk op www.nibud.nl/bufferberekenaar

Wat?! Heb ik nog maar zó weinig op mijn rekening staan? En het duurt nog een week voordat mijn salaris of
uitkering weer gestort wordt… Herkenbaar? Het overkomt iedereen wel eens.
Breng uw inkomsten en uitgaven in kaart
Om te voorkomen dat u aan het eind van de maand
moeite heeft om de touwtjes aan elkaar te knopen
of dat u zelfs een tekort oploopt, kunt u het beste in
kaart brengen welke inkomsten en uitgaven u heeft.
Tip: Hiernaast vindt u een overzicht met inkomsten
en uitgaven die voor de meeste mensen gelden. Loop
deze begroting eens door en zet uw bedragen ernaast
of download een begroting op www.nibud.nl/begroting
die u zelf kunt invullen.

Uw uitgaven wisselen per maand
De vaste lasten en de boodschappen zijn elke maand
redelijk constant. Maar reserveringsuitgaven kunnen
elke maand sterk wisselen. Reserveringsuitgaven zijn

extra uitgaven die bovenop uw vaste lasten komen,
zoals kosten voor nieuwe kleding en schoenen. Sommige
maanden geeft u er niets aan uit, andere maanden
honderden euro’s. Bijvoorbeeld wanneer uw auto een
dure reparatie moet ondergaan. Het is daarom slim om
die reserveringsuitgaven voor elke maand te begroten.

Rijke en dure maanden
Vaak verschilt het in een jaar flink wat u per maand
overhoudt. De maanden waar veel inkomen binnenkomt,
noemen we ‘rijke maanden’. Mei is voor veel mensen
een rijke maand omdat het vakantiegeld wordt gestort.
De maanden waarin u veel uitgaven heeft, noemen we
‘dure maanden’. September is voor veel mensen een
dure maand. Het schoolgeld, de contributies van (sport)

verenigingen en de kosten van nieuwe schoenen en
kleding tellen behoorlijk op.

TIP:

Geld over? Zet het opzij!
Tip: Heeft u in een rijke maand geld
over? Zet dit opzij op een spaarrekening.
Zo bouwt u in rijkere maanden een
buffertje op, waarmee u de dure
maanden kunt opvangen.

Uw leven staat op zijn kop
En dat kan heel leuk zijn: als u bijvoorbeeld gaat trouwen,
gezinsuitbreiding krijgt, een huis gaat kopen of lekker met
pensioen gaat. Maar het kan ook precies het tegenovergestelde
zijn. Een overlijden, scheiding, faillissement, werkloosheid
of arbeidsongeschiktheid kan uw leven behoorlijk overhoop
gooien. Eén ding hebben deze veranderingen gemeen: ze zijn
van invloed op uw inkomsten en/of uitgaven.
Minder inkomen? Ga gelijk aan de slag!
Wacht niet af als uw uitgavepatroon aangepast moet worden, maar ga direct aan de slag. Wat gaat
er precies veranderen? Komen er kosten bij? Bijvoorbeeld in het geval van gezinsuitbreiding of een
verhuizing. Of verliest u geheel of gedeeltelijk uw inkomen? Wat kunt u nog wel betalen en wat
niet meer? Maak keuzes over wat absoluut noodzakelijk is en wat niet.

Hoe pak ik dit aan? 4 belangrijke tips:
1. Zorg voor overzicht
Meer dan ooit is het belangrijk om uw administratie op orde te hebben, zodat u inzicht heeft in
uw (toekomstige) inkomsten en uitgaven (zie pagina 2).

2. Maak een begroting
Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven in uw huidige en uw nieuwe situatie. Zo ziet u
in één oogopslag wat er verandert (zie pagina 5).

3. Vergroot uw inkomsten
Kijk bijvoorbeeld of u in aanmerking komt voor inkomensondersteunende regelingen (zie pagina 3).

4. Verklein uw uitgaven
Bekijk uw vaste lasten eens kritisch. De energieleverancier, de zorgverzekering, uw telefoon- en
internetabonnement. Is overstappen of een ander abonnement nemen misschien goedkoper?
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Let op de kleintjes!
Wat u zo ongeveer aan vaste lasten uitgeeft, weet u
waarschijnlijk wel. Maar waar blijft de rest van uw geld?
Wat zijn de dingen waar u onbewust veel geld aan
uitgeeft? Denk aan koffie op het station, een broodje in
de kantine of een flesje water uit een automaat.
Kies voor een kasboek
Gebruik eens een poosje een kasboek. Alles wat u maandelijks uitgeeft kunt u daar in
bijhouden. En waar u dit precies in bijhoudt, dat maakt niet uit. Of het nu een ‘echt’
kasboek, een simpel schriftje of een digitaal document is: alles voldoet. Simpel, maar
effectief.

Onbewust wordt bewust
U zult zien: als u al die onbewuste uitgaven over een heel jaar bij elkaar optelt, komt u tot
een aardig bedrag. Zo worden onbewuste uitgaven bewuste uitgaven en weet u meteen
dat u nog behoorlijk wat besparingsmogelijkheden heeft.

Persoonlijk Budgetadvies
Wilt u een op maat gemaakt advies? Het Nibud Persoonlijk
Budgetadvies laat zien waar uw geld blijft en hoe u het doet
in vergelijking met anderen. U ontvangt tips die u helpen om
betere geldkeuzes te maken.

En nu: besparen maar!

Het Persoonlijk Budgetadvies is een handig en compleet online
hulpmiddel waarmee u in slechts 3 stappen inzicht krijgt in uw
inkomsten en uitgaven. Wat geeft u iedere maand uit?

Het bedenken van goedkope alternatieven is een leuke sport: neem zelf brood en een
thermoskan mee in plaats van een duur broodje en koffie te kopen op het station. Wees
creatief! Wat zou u op jaarbasis kunnen besparen?

Check het op
www.persoonlijkbudgetadvies.nl

Inzicht in uw inkomsten en uitgaven
MAAND: APRIL

Samenstelling huishouden:
2 volwassenen en
2 kinderen op de basisschool (4 en 8 jaar oud)

Woonsituatie:
eigen woning met een hypotheek van € 200.000

€
€
€
€
€

1.850
1.050
325
397
82

Totaal inkomsten

€

3.704

UITGAVEN

Inkomenssituatie:
inkomen ouder 1: € 31.000 bruto per jaar
inkomen ouder 2: € 15.500 bruto per jaar

INKOMSTEN
netto salaris ouder 1
netto salaris ouder 2
teruggave belasting
kinderbijslag
kindgebonden budget

INKOMSTEN

VOORBEELD MAANDBEGROTING

UITGAVEN

INKOMSTEN

1 auto, compacte middenklasse

VASTE LASTEN
Hypotheek
Gas
Elektriciteit
Water
Lokale Lasten
Telefoon, televisie, internet

900
100
65
20
95
90

Verzekeringen
Onderwijs
Contributies abonnementen
Vervoer

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal vaste lasten

€

2.190

370
15
85
450

RESERVERINGSUITGAVEN
Kleding en schoenen
Inventaris
Onderhoud huis en tuin
Niet-vergoede ziektekosten
Vrijetijdsuitgaven
Sparen voor vakantie

€
€
€
€
€
€

250
140
150
50

Totaal reserveringsuitgaven

€

840

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
voeding
overige huishoudelijke uitgaven

€
€

460
180

Totaal huishoudelijke uitgaven

€

640

TOTAAL UITGAVEN

€

3.670

150
100
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Extra’s voor
gezinnen
met kinderen
Elk kind in Echt-Susteren moet
kunnen sporten of bijvoorbeeld
mee kunnen gaan op schoolreis.
Wie daar financiële ondersteuning
bij nodig heeft, kan terecht bij
de Stichting Leergeld Westelijke
Mijnstreek.
Om in aanmerking te komen voor een
vergoeding moet u aan de volgende
voorwaarden voldoen:
·
·

Aanvragen
Neem contact op met de Stichting Leergeld Westelijke
Mijnstreek om een vergoeding aan te vragen via 046-451
90 80 of kijk op www.leergeld.nl/westelijkemijnstreek

Foto: Zipsfotografie

Foto: Zipsfotografie

·

U ontvangt een inkomen dat niet hoger is dan 120%
van de bijstandsnorm;
U bezit geen vermogen hoger dan de norm bij een
bijstandsuitkering;
U heeft kinderen waar u de zorg en kosten voor draagt.

Zelf uw schulden aanpakken
Als u kleine of beginnende schulden heeft, is het belangrijk om dit
gelijk aan te pakken. Zo voorkomt u dat deze schulden u letterlijk
boven het hoofd groeien. U bent niet de enige: ruim 15.000
Nederlanders hebben beginnende schulden. Met een goed plan
bent u snel weer schuldenvrij. Bij kleinere schulden kunt u terecht
op www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Aflosplan
Iedereen weet dat aflossen de enige manier is om van uw schulden af te komen. Maar wat is hierbij de beste aanpak?
Op www.zelfjeschuldregelen.nl kunt u zelf een aflosplan maken. Dit bestaat uit een handige invultool, met
6 duidelijke stappen waarmee u inzicht krijgt in uw situatie, uitgaven en welke aflosruimte er beschikbaar
is. Het einddoel is dat uw een concrete actielijst heeft, waarin per schuldeiser staat beschreven wat u kunt
doen om die schuld te gaan aflossen.

Snel weer uit de problemen
Op de website kunt u ook achtergrondinformatie vinden over het oplossen van schulden. Bijvoorbeeld
over de werkwijze van schuldeisers, voorbeeldbrieven voor het treffen van regelingen en verhalen van
anderen over hoe zij hun schulden hebben opgelost. Lukt het u niet zelf, dan wijst deze site u de weg naar
deskundige hulp.
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Hulp van de
gemeente bij
schulden
Maakt u zich zorgen over uw financiën? Lukt het niet
om uw rekeningen of schulden te betalen? U bent
niet de enige. Kom in actie en vraag hulp van uw
gemeente.

PLANgroep helpt u graag
In uw gemeente staan de schuldhulpverleners van
PLANgroep voor u klaar. Samen met u gaan we een
oplossing zoeken. Ook voor alleen advies kunt u bij ons
terecht. Aarzel niet en meldt u aan. Deze hulp is gratis.

Iemand anders helpen

Aanmelden

Helpt u iemand anders met financiële problemen? Het Nibud kan u hierin bijstaan. Op de site www.
zelfjeschuldenregelen.nl kunt u bij het kopje ‘help een ander’ uitgebreide adviezen hierover vinden. Van
het herkennen van de eerste signalen van geldproblemen, tot handig tips om de financiële problemen
constructief aan te pakken. Belangrijk hierbij is om uw eigen grenzen goed in de gaten te houden.
Als er meer van u wordt gevraagd dan u kunt, weet of wilt, verwijs de betrokkene dan door naar een
hulporganisatie. Doe samen de snelle scan op de homepage om te bepalen of er professionele hulp nodig
is. Schuldenproblemen kunnen erg ingewikkeld zijn, maak gebruik van de hulp die er is!

Via de website www.plangroeponline.nl/echt-susteren
kunt u zich aanmelden voor hulp bij uw financiën in de
gemeente Echt-Susteren. Na aanmelding neemt een
medewerker van PLANgroep binnen twee werkdagen
telefonisch contact met u op. U mag ook altijd bellen
naar de gemeente (0475-478 478). U wordt dan
doorverbonden met PLANgroep.

Regelingen van de gemeente Echt-Susteren

In Echt-Susteren zijn er verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen.
Hieronder vindt u een overzicht. Op de website van de gemeente staan ook alle regelingen:
www.echt-susteren.nl/weinig-inkomen

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (BBZ)
Heeft u als ondernemer financiële problemen die het
voortbestaan van uw bedrijf bedreigen? Misschien
kunt u ondersteuning krijgen via de regeling ‘Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen’ (Bbz) van de
gemeente. Bbz aanvragen kan online via het Sociaal
ondernemersloket: www.ondernemersregelingen.nl/
servicecentrum-mer.

Individuele studietoeslag
Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie
te kunnen betalen. Studenten vanaf 18 jaar met een
structurele medische beperking kunnen mogelijk tijdens
de studie niet bijverdienen. Voor hen is er de individuele
studietoeslag. Dit geeft ze een steuntje in de rug om toch
een opleiding te volgen. Het aanvraagformulier vindt u
op: www.echt-susteren.nl/individuele-studietoeslag

Bijzondere bijstand
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Staat
u onverwacht voor extra kosten? Informeer of u een
beroep kunt doen op bijzondere bijstand. Dit zijn de
voorwaarden:
• Uw inkomen is niet hoger dan 120 % van de 		
voor u geldende bijstandsnorm
• U heeft weinig vermogen
• U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen
• De kosten zijn noodzakelijk
• Er zijn geen voorliggende voorzieningen
U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente door
telefonisch contact op te nemen via: 0475-478 478. Het
aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde
bewijsstukken worden dan toegestuurd.

Persoonlijk participatiebudget
pensioengerechtigden (PPP)
Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en een
minimuminkomen? Dan kunt u, als u voldoet aan de
voorwaarden, een vergoeding krijgen voor deelname aan
maatschappelijke activiteiten. Dit heet het Persoonlijk

participatiebudget pensioengerechtigden. Geef dit
telefonisch aan bij de gemeente via 0475-478 478.

Kwijtschelding gemeentelijke belasting
Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, kan
het zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding
van de gemeentelijke belastingen. U kunt uw
gegevens online laten toetsen via: www.bsgw.nl/nl/
kwijtschelding. U kunt uw kwijtschelding ook via een
formulier aanvragen. Dit vraagt u telefonisch aan via:
088-842 04 20.

Maatschappelijk Actief Bonus
Heeft
u
een
bijstandsuitkering
waarbij
u
arbeidsverplichtingen opgelegd heeft gekregen en
verricht u voor minimaal zes uur per week onbetaald
maatschappelijk nuttige activiteiten? Dan komt u
mogelijk in aanmerking voor de maatschappelijk Actief
Bonus. U vraagt deze bonus aan bij de gemeente. Als u
telefonisch contact opneemt via 0475-478 478, ontvangt
u het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de
benodigde bewijsstukken.

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ)
Als u uw bedrijf moet stoppen, kunt u misschien een IOAZuitkering krijgen. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening
Oudere
en
gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte
Zelfstandigen. U kunt voor deze uitkering in aanmerking
komen als u minimaal 55 jaar bent en de winst uit uw
bedrijf onder de bijstandsnorm ligt. Daarnaast geldt
nog een aantal andere voorwaarden. U kunt online een
IOAZ-scan doen om te bepalen of u in aanmerking komt.
Doe de scan via: www.155.nl/ioaz

Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
Heeft u minimaal twee jaar lang een laag inkomen en
geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een
individuele inkomsenstoeslag aanvragen. Wanneer u
in aanmerking komt voor deze toeslag en uw situatie
blijft hetzelfde, dan heeft u elke jaar opnieuw recht op

een individuele inkomenstoeslag. U kunt deze toeslag
niet aanvragen over voorgaande jaren. U vraagt een
individuele inkomenstoeslag telefonisch aan bij de
gemeente via 0475-478 478. Dan ontvangt u het juiste
aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde
bewijsstukken.

Kinderopvangtoeslag bij sociaal-medische
indicatie
Ouders met kinderen voor wie kinderopvang op sociaalmedische gronden noodzakelijk is en wanneer zij geen
recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
hebben, komen wellicht in aanmerking voor een
tegemoetkoming voor kinderopvang. Dat is het geval
wanneer kinderopvang voor uw kind(eren) nodig is:
• Als gevolg van lichamelijke, zintuiglijke, 		
verstandelijke of psychische beperkingen van uzelf;
• Voor een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind.
Het aanvraagformulier vindt u op:
www.echt-susteren.nl/kinderopvangtoeslag-bij-sociaalmedische-indicatie

Collectieve zorgverzekering
Gemeenten willen hun inwoners helpen om goed en
betaalbaar verzekerd te zijn tegen ziektekosten. Daarom
heeft de gemeente – samen met zorgverzekeraars CZ
en VGZ – een collectieve zorgverzekering voor inwoners
met een laag inkomen. Daarbij kunt u kiezen uit
verschillende pakketten. U kunt deelnemen aan de
collectieve zorgverzekering via: www.gezondverzekerd.nl

Voucher voor kinderfeestje
Ieder kind moet een kinderfeestje kunnen geven. Om
ook kinderen van gezinnen met een laag inkomen deze
kans te geven, verstrekt de gemeente een voucher voor
een kinderfeest. Kinderen tussen de 5 en 13 jaar van
ouders met een minimuminkomen tot 120 procent van
het bijstandsniveau komen hiervoor in aanmerking. De
waarde van de voucher is € 150. Neem contact op met
de gemeente via 0475-478 478 om te zien of uw kind
in aanmerking komt.
7

:
s
l
l
eld
i
g
k
et
m
$
an
a
o
g
r
om
u
s
e
€gastl

€uro $kills:
preventief lesprogramma

Schulden?
Blijf er niet mee zitten!
Veel jongeren komen als ze ouder worden, vaker geld
tekort. Heeft u schulden? Blijf er niet mee zitten. Ga
naar Stichting Menswel en kom in contact met een
van de jongerenwerkers. Zij brengen samen met u uw
geldzaken in kaart. Als het nodig is maken ze ook samen
met u betalingsafspraken met schuldeisers. Bel met het
Jongerenwerk van Menswel via 0475-48 48 48 of mail
naar info@menswel.nl.

Menswel biedt een preventief lesprogramma voor het
voortgezet onderwijs: €uro $kills. Dit lesprogramma van
1 lesuur is bedoeld voor leerjaar 3. In dit lesprogramma
worden jongeren bewust gemaakt van de rechten en
plichten die geldzaken met zich mee brengen vanaf
het moment dat u 18 jaar wordt. Daarnaast is het een
eyeopener die inzicht geeft in wat het leven van alle
dag kost.

Bent u docent en wilt u zo’n gastles boeken?
Bel met het Jongerenwerk van Menswel:
0475 - 48 48 48 of mail met info@menswel.nl.

Checklist
Bijna 18,
regel het nu

Als u 18 wordt bent u voor de Nederlandse
wet officieel meerderjarig en volwassen.
Meerderjarig is ook financieel redzaam
zijn. Zodra u 18 wordt zijn er een paar
dingen die u persoonlijk moet regelen, bij
verschillende instanties. Dat kost even tijd,
maar het is echt niet moeilijk. U kunt het
ook. Bijna alles kunt u eenvoudig online
aanvragen.
Kijk voor de zaken die u moet regelen
op de website www.bijna-18.nl

Dit moet u
DigiD
aanvragen

Zorgverzekering
afsluiten

Checken of u een
aansprakelijkheidsverzekering heeft
Bankrekening
& spaarrekening
afsluiten

Zakgeld, hoeveel dan?
Leeftijd
5 jaar		
6 jaar		
7 jaar		
8 jaar		
9 jaar		
10 jaar
11 jaar

Zakgeld per week
€ 0,50
€ 1 - € 1,40
€1-€2
€1-€2
€ 1,10 - € 2
€ 2 - € 2,30
€ 2,30 - € 3

Leeftijd
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar

Zakgeld per maand
€ 15 - € 20
€ 15 - € 20
€ 18 - € 20
€ 20 - € 22
€ 20 - € 25
€ 22 - € 26

Zorgtoeslag
aanvragen

Dit mag u
Abonnementen
& contracten
afsluiten
Verzekeringen
afsluiten

Studeren, wat komt er
financieel bij kijken?
De middelbareschooltijd zit erop! Op naar het mbo, hbo
of de universiteit! U kiest een opleiding waar u voor wilt
gaan, maar wat komt daar financieel allemaal bij kijken?
Wat kost zo’n studie eigenlijk? En hoe komen de kosten
eruit te zien als u op kamers gaat wonen? Of als u thuis
blijft? Wie betaalt eigenlijk wat? Wel fijn om van tevoren
te weten toch!
Bekijk alle kosten van studeren in de Geldwijzer Studenten.
Deze vind u in de webwinkel van het Nibud www.winkel.
nibud.nl/consumenten.
Wilt u weten of het in uw situatie nodig is om te
lenen? Bereken het met de ‘Rekenhulp berekening
studiefinanciering’ via www.duo.nl.
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Huurtoeslag
aanvragen

Studiefinanciering
& reisproduct
aanvragen
Zelfstandig
autorijden

Rood staan &
een lening
afsluiten

