www.sociaalraadsliedenzeist.nl

Nieuwsflits
Geld & Recht
December 2021
Armoede bestrijden we samen!
Korting op Zorgverzekering? Met een laag inkomen betaal je minder
Aan het einde van elk jaar kan je een andere zorgverzekering kiezen. Met een laag inkomen tot 130% van
de bijstandsnorm en weinig vermogen komt jouw cliënt misschien in aanmerking voor korting met de
Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) bij de DSW.
Met deze verzekering ontvang je ruimere vergoedingen dan de reguliere ('gewone') pakketten van DSW.
De premie is lager dan normaal, omdat de gemeente een deel meebetaalt. De Regionale Sociale Dienst
regelt de CAZ namens de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede.
Aanvragen kan via de website Gezondverzekerd.nl.
Kijk eerst goed welke zorg jouw cliënt komend jaar misschien nodig heeft en wat vergoed wordt bij
verschillende zorgverzekeringen! Tot 1 februari 2022 heb je de tijd om over te stappen. Zeg wel de huidige
zorgverzekering op tijd op: Dat kan tot uiterlijk 31 december 2021!
Let op: Is er een schuld bij de huidige zorgverzekering? Meestal kan overstappen pas als de schuld
helemaal is afgelost. Maar soms krijg je toch toestemming als je een betalingsregeling afspreekt. Vraag de
huidige zorgverzekering dus eerst of overstappen wel mogelijk is! Lees hier meer over de CAZ.
Eenmalige Huurverlaging: Laatste kans!
De wet eenmalige huurverlaging geldt alleen in 2021. Het geeft huishoudens in een sociale huurwoning
recht op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen. De huurverlaging kan fors zijn en een
groot verschil maken voor mensen met laag inkomen.
Ligt het inkomen van je cliënt(en) tussen €23.725 en €32.200 bruto op jaarbasis en is de kale huur hoger
dan €633,=? Dan is het de moeite waard om te onderzoeken of er recht is op eenmalige huurverlaging.
Is het inkomen na 2019 gedaald? Of is het inkomen de laatste zes maanden gedaald? Ook dan is het erg
zinvol om dit na te gaan en een aanvraag te doen nu het nog kan! Doe dit vóór 31 december 2021! Op
de website van Rijksoverheid.nl lees je hoe je een aanvraag doet.
Toeslagen 2022 controleren
Inmiddels staan de nieuwe berekeningen voor de toeslagen 2022 klaar op Belastingdienst Toeslagen. Het is
verstandig het toetsingsinkomen dat de Belastingdienst hiervoor heeft gebruikt te controleren. Vaak wordt
het belastbaar inkomen 2020 gebruikt, terwijl het inkomen inmiddels gewijzigd kan zijn. Is het lastig om
een goede nieuwe schatting voor 2022 te maken? Een vergissing heeft veel gevolgen! Neem contact op
met Sociaal Raadslieden Zeist. Wij helpen (met tips) bij de berekening van het toetsingsinkomen!
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De Utrechtse Geldzoeker en Fonds Kinderhulp
De nieuwe website Utrechtsegeldzoeker.nl kan uitkomst bieden bij het vinden van een fonds voor
bijzondere noodzakelijke kosten als bijzondere bijstand geen uitkomst biedt.
Zo zijn er met het fonds Kinderhulp mooie oplossingen gevonden voor ouders die te maken hebben met
bijzondere school- en reiskosten voor kinderen tot 21 jaar. Voor gezinnen met een laag besteedbaar
inkomen en / of schulden zijn er bijvoorbeeld bijlessen wiskunde vergoed. Hiermee is voorkomen dat
dochter het schooljaar over moest doen. In een ander gezin zijn de kosten voor orthodontie vergoed voor
twee kinderen. De ouders hadden eind 2020 een aanvullende zorgverzekering vanwege betalingsproblemen
opgezegd. De orthodontiebehandelingen waren half 2020 voor beide kinderen gestart en duren nog tot
halverwege 2022. De goed bedoelde bezuiniging resulteerde in een oplopende forse schuld. Met hulp van
het fonds hebben we het probleem voor de kinderen en de ouders alsnog opgelost.
Hoge energieprijzen!
Er is sprake van een forse stijging van energielasten. Voor een aantal mensen gaat dit pas spelen bij afloop
van hun huidige energiecontract. Er zijn ook cliënten die nu al te maken hebben met een forse stijging. De
overheid is bezig met het vormgeven van een financiële reparatie voor 2022. Het is nog niet duidelijk hoe
hoog de compensatie zal zijn en of dit voor huishoudens met een laag inkomen voldoende compensatie
biedt om een gezonde financiële huishouding te kunnen blijven voeren.
Cliënten die nu al in de problemen komen adviseren we zich te melden. Sociaal raadslieden kan in de
Bijvoorbeeld …. … Zie ook: Kinderhulp.nl
meeste gevallen geen pasklare oplossing geven, maar soms biedt bijvoorbeeld een voedselpakket (tijdelijk)
uitkomst.

Energiecontract via telefonische verkoop ongeldig?
Over telefonisch aanbieden van energiecontracten komen veel klachten binnen bij
consumentenorganisaties. Ook bij Sociaal Raadslieden kwamen er onlangs een aantal binnen. Regelmatig
worden consumenten telefonisch benaderd en met oneerlijke verkoopmethoden een nieuw energiecontract
aangeboden.
Bij telefonische verkoop wordt nog al eens gevraagd om te klikken op een knop op een site, of op een link
in een sms of een e-mail. Dit is geen schriftelijke bevestiging en in deze gevallen is het contract dan ook niet
rechtsgeldig! Bij het telefonisch afsluiten van een energiecontract moet men altijd eerst schriftelijk, of met
een e-mail akkoord gaan. Maar let op: Dit zogenoemde ‘schriftelijkheidsvereiste’ geldt niet als je uit eigen
initiatief de energiemaatschappij belt!
Heeft jouw cliënt ook (ongewild) op deze wijze een ongunstig energiecontract afgesloten, maar dit nooit
schriftelijk bevestigd? Dan kan men kosteloos van het contract af.
Bij het opzeggen van het niet rechtsgeldige contract, word je in principe niet teruggezet naar het oude
contract bij de oude leverancier! Het zoeken naar een nieuwe leverancier kan met de huidige hoge
energieprijzen nóg duurder uitpakken! Sociaal Raadslieden kan in zo’n geval met bemiddeling proberen om
de energieleverancier ertoe te bewegen jouw cliënt toch terug te zetten naar de vorige leverancier. Een
energieleverancier is dit dus niet verplicht, maar soms lukt het toch. Niet geschoten, is altijd mis.

