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In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende

Veranderingen Belastingdienst 2017
-

onderwerpen;

De algemene heffingskorting, arbeidskorting,
jonggehandicaptekorting en

-

Veranderingen 2017

inkomensafhankelijke combinatiekorting

-

Controleer je incasso

stijgen ligt bij lage inkomens. (Deze worden

-

Vermogen en bijstand

bij de aangifte inkomensbelasting

Heb je vragen, tips of ideeën?
Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl

meegenomen.)
-

Voor belastingplichtigen met recht op

Neem ook eens een kijkje op onze website

studiefinanciering geldt dat aftrek voor

www.pameijer-geldtelt.nl

scholingsuitgaven vanaf het studiejaar
2015/2016 niet meer toegestaan is.

Weet je dat…

-

Onder bepaalde voorwaarden mag je

-.. Je bij het CAK ook kan inloggen met je Digid om je

schulden en leningen in box 3 aftrekken.

gegevens in te zien en eventueel te wijzigen.

Kinderalimentatie mag niet meer als schuld

-.. Wanneer je onverzekerd bent voor de

worden opgegeven in box 3.

zorgverzekering of een achterstand hebt dit vanaf 1

-

De accijns op sigaretten gaat fors omhoog.

januari vanuit CAK geint wordt en niet meer via ZIN.

-

Kindgebondenbudget en

www.hetcak.nl/regelingen/wanbetalers

kinderopvangtoeslag gaan omhoog.

-.. Geld Telt een aantal voorbeeld begrotingen heeft
voor WAJONG en bijstand bij zelfstandig wonen en

Wat veranderd er nog meer in 2017?

wonen in een woonvorm.

-

-.. De website van geld telt www.pameijer-geldtelt.nl

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimuml

weer actueel gemaakt en aangepast is naar 2017.

oon/inhoud/bedragen-minimumloon-2017
-

Meer vermogen en spaargeld toegestaan voor
aanvraag bijstandsuitkering.

De maximale leensom voor een hypotheek
is omlaag naar 101% van de taxatiewaarde.

-

In 2017 zijn de voorwaarden voor aanvraag van een
bijstandsuitkering aangepast. Zo is het bedrag dat je

Het (bruto)minimumloon stijgt met 0,94%.

De Zorgverzekering stijgt ,maar dat geldt ook
voor de Zorgtoeslag

-

Vanaf nu ook ov-kaart voor minderjarige

maximaal aan vermogen/spaargeld mag hebben

mbo studenten die een bol-opleiding doen

verhoogd. Meer informatie vind je op

en nog geen 18 zijn.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraagen-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt!
Uit onderzoek is gebleken dat incassobrieven niet

VGZ / IZACura declaratie CAK kosten

altijd kloppen. Op het moment dat je een incassobrief

Wanneer je zorg thuis ontvangt kan je de WMO eigen

ontvangt, check dan voor het betalen eerst of de

bijdrage vergoed krijgen. Dit kan ook met

vordering wel klopt. Betaal niet meer dan hoeft en laat

terugwerkende kracht tot 3 jaar terug. Kijk voor

je niet onnodig bang maken.

informatie en voorwaarden op www.vgz.nl/rotterdam

Om te kijken of de incasso klopt kan je via
www.consuwijzer.nl/thema/incasso
nagaan waar je op moet letten.

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl

