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Minimaregelingen ouderen gemeente Nijkerk 

Januari 2018 
 

Inleiding 
Voor veel mensen is het invullen van formulieren of aanvragen van een regeling 

ingewikkeld. Inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen voor korte, praktische 

hulp bij het invullen van formulieren terecht bij Formulierenhulp. 

Vrijwilligers helpen bij het invullen, maar bekijken ook samen met u of er 

financiële regelingen zijn waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Dit kan 

een welkome aanvulling op een laag loon, uitkering of AOW betekenen. De 

vrijwilligers worden begeleid door een professionele consulent. 

De geboden hulp is gratis. U kunt gebruik maken van de inloopspreekuren, 

maar er wordt ook op afspraak gewerkt. Indien nodig kan er een huisbezoek 

gebracht worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Sigma  

e-mailadres: info@sigma-nijkerk.nl of telefoonnummer 033-2474830. 

Hulp wordt onder andere geboden bij: 

1. Landelijke regelingen: huurtoeslag, zorgtoeslag, aanvragen DigiD, activeren 

Berichtenbox op mijnoverheid.nl, tegemoetkoming schoolkosten, aanvragen 

voor Wet Werk en Bijstand, Werkloosheidswet, aanvragen WMO 

voorzieningen en het opstellen van brieven.  

2. Lokale regelingen: bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, het 

aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschaps-

belasting, vergoeding kosten voor sport, cultuur en vorming, en de collectieve 

aanvullende zorgverzekering. 

De kernboodschap van Formulierenhulp is: Vrijwilligers van het project 

Formulierenhulp bieden hulp bij het invullen van formulieren en bekijken 

samen met u of er (financiële) regelingen zijn waar u mogelijk voor in 

aanmerking kunt komen.  

 Adres Frieswijkstraat 99 

  3861 BK Nijkerk 

 telefoon 033-2474830 

 email info@sigma-nijkerk.nl 

 web www.sigma-nijkerk.nl 

 

 bank NL 98 RABO 0130285587 

 kvk 41035634 
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Algemene Ouderdomswet (AOW)  

 
De Algemene Ouderdomswet (AOW) is erop gericht om iedereen te voorzien 

van een basis inkomen van de gerechtigde leeftijd. Iedereen die in 

Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd. Heeft u buiten 

Nederland gewoond en/of gewerkt dan bestaat de kans dat uw AOW lager 

uit kan vallen. Krijgt u niet het volledige AOW bedrag dat geldt voor uw 

situatie dan komt u mogelijk in aanmerking voor een AIO aanvulling. De 

bedragen van de AOW worden twee keer per jaar aangepast namelijk in 

januari en in juli.  

 

Bedragen Algemene Ouderdomswet (AOW) NETTO (bedragen 1 januari 2018) 

 

Alleenstaand € 1.107,04 

Getrouwd/samenwonend, beide 65+ * € 762,24 

Partner nog geen AOW-leeftijd, geen toeslag  € 762,24 

Partner nog geen AOW-leeftijd, wel toeslag  € 1.419,28 

* Bedrag per persoon, per maand (incl. heffingskorting). 

 

Zie voor informatie de site van Sociale Verzekeringsbank:  www.svb.nl  
 

Aanvullende Inkomensverzekering Ouderen (AIO) 

Het minimuminkomen is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om 

van te kunnen leven. Heeft u AOW en eventueel nog een ander inkomen, 

maar is uw inkomen lager dan het minimuminkomen? Dan kan de AIO-

aanvulling uw inkomen aanvullen.   
 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, als u in het verleden in het buitenland hebt 

gewoond (of als u op latere leeftijd in Nederland bent komen wonen). In de 

periode dat iemand in het buitenland woont, betaal je mogelijk geen premie 

voor de AOW, waardoor je ook minder AOW opbouwt. Deze wet kan het 

tekort aan inkomen aanvullen tot het sociaal minimum.  

De aanvraag hiervoor verloopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  

 

 

 

  

http://www.svb.nl/
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Bijzondere bijstand  

 

Bijzondere bijstand 

Naast de algemene bijstand is er voor de noodzakelijke kosten van het 

bestaan die voortkomen uit bijzondere omstandigheden, ook bijzondere 

bijstand mogelijk. Deze noodzakelijke kosten zijn kosten die gezien hun aard 

en hun omvang buiten het normale bestedingspatroon vallen en die naar het 

oordeel van de gemeente niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, 

de individuele inkomenstoeslag of het vermogen. De noodzaak voor het 

verlenen van bijzondere bijstand moet in principe individueel worden 

vastgesteld. De gemeenten kunnen zelf bepalen wanneer en onder welke 

voorwaarden zij bijzondere bijstand geven. 

De aanvrager van bijzondere bijstand hoeft geen bijstand te ontvangen om 

in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Ook mensen met een laag 

inkomen en weinig of geen vermogen, bijvoorbeeld mensen met een WIA, 

WW of AOW met een klein aanvullend pensioen of mensen met het 

minimumloon, kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Door 

veel bijzondere kosten kunnen immers ook deze mensen onder het 

bestaansminimum komen. Een deel van het vermogen wordt vrijgelaten.  

Draagkracht 

Ligt het inkomen boven het bijstandsniveau of is er meer vermogen dan 

toegestaan, dan is er draagkracht. Hoe meer draagkracht, hoe minder 

bijzondere bijstand u kunt krijgen.  

Inkomensgrenzen 

Of uw kosten vergoed worden en welk bedrag er vergoed wordt, hangt af 

van de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. U kunt bijzondere bijstand 

aanvragen, als uw inkomen niet meer bedraagt dan 200% van de 

toepasselijke bijstandsnorm Van het inkomen boven de 120% van de 

bijstandsnorm moet u 15% zelf bijdragen in de kosten.  

De toepasselijke bijstandsnorm heeft betrekking op uw leefsituatie (of u 

alleenstaand of gehuwd/samenwonend bent). Uw vermogen mag niet hoger 

zijn dan een maximumbedrag. Voor een aantal vergoedingen bijzondere 

bijstand zoals woonkostentoeslag of een aanvullende uitkering voor 

uitwonende jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een inkomensgrens van 100% 

van de toepasselijke bijstandsnorm. 

De gemeenten bepalen zelf wat er onder bijzondere bijstand valt. Eigenlijk is 

dat alles wat niet onder de algemene bijstand valt. Vaak gaat het om kosten 

die verband houden met ziekte (extra stookkosten, diëten, 

maaltijdvoorziening, eigen bijdrage thuiszorg, beddengoed e.d.) Het moet 

altijd gaan om noodzakelijke kosten die gemaakt worden vanwege 

persoonlijke omstandigheden.  
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Aanvragen 

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand kunnen mensen die een 

bijstandsuitkering hebben, hun klantmanager benaderen. Indien men geen 

klantmanager heeft, kan er bij het loket MO (zie bijlage adressen) een 

formulier opgehaald worden. Daarnaast liggen op onze locaties formulieren 

en folders.  

Welke bewijsstukken ingeleverd moeten worden, is afhankelijk van waarvoor 

u een aanvraag doet voor bijzondere bijstand.  
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Regeling Meedoen  

 

Regeling Meedoen  

 

Inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag inkomen kunnen een 

bijdrage van de gemeente ontvangen voor kosten die verband houden met 

sport, cultuur en vorming. De bijdrage bedraagt maximaal € 150,- per 

persoon per kalenderjaar. Voor ieder kind tot 18 jaar is per 1 januari 2018 het 

bedrag € 300,- per kalenderjaar. 

 

Vanaf 1 oktober 2017 hoeven er geen bonnetjes meer ingeleverd te worden. 

Als u op 1 januari 2018 een bijstandsuitkering heeft, krijgt u het geld voor 2018 

automatisch in februari op uw rekening gestort. 

 

De voorwaarden voor deze regeling zijn vastgelegd in de: ‘Verordening 

stimulering deelname aan sociaal-culturele activiteiten’. De voorwaarden om 

aanvraag te kunnen doen zijn: 

- U bent 18 jaar of ouder; 

- U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Nijkerk;  

- U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel;  

 

Voor het inkomen gelden de volgende voorwaarden: 

- Bij een huishouden dat uit meer dan één persoon bestaat, mag het 

gezinsinkomen niet hoger zijn dan 130% van het bruto wettelijk 

minimumloon 

- Voor een alleenstaande moet het inkomen lager zijn dan 110% van het 

bruto wettelijk minimumloon 

- Meerderjarige inwonende kinderen worden beschouwd als 

alleenstaande. Het inkomen wordt individueel beoordeeld 

- Heeft u een inkomen hoofdzakelijk verkregen uit zelfstandig beroep, 

dan geldt het naar bruto maandinkomen teruggerekende inkomen 

van u (en uw eventuele partner) op basis van de meest recente 

belastingaangifte niet ouder dan twee jaar. 

 

Aanvragen 

Deze regeling kan bij de gemeente worden aangevraagd. De aanvraag 

moet wel gedaan worden voor het einde van het kalenderjaar waarin de 

kosten zijn gemaakt. De regeling moet elk jaar opnieuw aangevraagd 

worden. De gemeente vertrouwt erop dat het geld wordt besteed waar het 

voor bedoeld is (sport, cultuur en scholing).  



   
 

Deze informatiebrochure is een uitgave van stichting Sigma Nijkerk, u kunt hieraan 

geen rechten ontlenen. 
7 

 

Kwijtschelding GBLT  

 

Belastingen 

In het begin van het jaar krijgt men belastingaanslagen van zowel de 

gemeente als van het waterschap. De gemeentelijke aanslag bestaat uit 

afvalstofheffing en (eventueel) hondenbelasting. De aanslag van het 

waterschap heeft o.a. betrekking op de zuivering van het water en het 

dijkbeheer. Vanaf 2014 ontvangt de bewoner een aanslagbiljet voor 

waterschapsbelastingen van Gemeenschappelijk Belastingkantoor 

Lococensus-Tricijn (GBLT). 

 

Kwijtschelding 

Met een bijstandsuitkering of met een minimuminkomen kan men in 

aanmerking komen voor kwijtschelding van belastingen. De belastingen 

hoeven dan niet betaald te worden. 

 

Om te bepalen of er recht is op kwijtschelding heeft GBLT een aantal 

gegevens nodig. Onder andere over het inkomen, het banksaldo, bezittingen 

als een auto of een eigen huis en eventuele schulden. Kwijtschelding kan op 

de site van GBLT worden aangevraagd. Er moet dan worden ingelogd met 

een DigiD. Beschikt u niet over een DigiD, dan kan er telefonisch een 

persoonlijk kwijtscheldingsformulier worden aangevraagd (088-064 55 55). Het 

kwijtscheldingsformulier wordt u binnen twee weken per post toegezonden.  

 

Voorwaarden Kwijtschelding 

Ieder verzoek om kwijtschelding wordt op grond van de volgende richtlijnen 

bekeken: 

• Vermogen (bijv. spaargeld, eigen woning of motorvoertuig) is niet meer 

waard dan €2.269,-; 

• Dan wordt bepaald wat voor u het normbedrag is. Dit wordt bepaald 

aan de hand van uw gezinssituatie (alleenstaand, alleenstaande ouder 

of gehuwd). Het normbedrag is het vastgestelde bedrag dat volgens 

de Participatiewet nodig is voor de noodzakelijke kosten van het 

bestaan; 

• Vervolgens wordt uw netto besteedbaar inkomen berekend. Van dit 

inkomen trekt het GBLT het normbedrag af om vast te kunnen stellen 

wat uw betalingscapaciteit is. Dit is dus het bedrag dat u overhoudt als 

uw noodzakelijke kosten van bestaan zijn betaald; 
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• Als uit de berekening blijkt dat u niet of gedeeltelijk in staat bent de 

belastingaanslag te betalen, krijgt u volledige of gedeeltelijke 

kwijtschelding. 

• Gedurende de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek wordt de 

invordering geblokkeerd 

  

De kwijtschelding kan aangevraagd worden in het lopende belastingjaar. De 

praktijk wijst uit dat als er een auto is of een eigen huis mensen vaak niet in 

aanmerking komen. Voor wat betreft de auto is in sommige gevallen een 

uitzondering mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als de auto medisch noodzakelijk 

is. 
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Collectieve aanvullende zorgverzekering voor minima (CZM) 

 

Inwoners van de gemeente Nijkerk met een minimuminkomen kunnen 

gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis 

Achmea. Het inkomen van een alleenstaande mag niet hoger zijn dan 110% 

van het bruto Wettelijk Minimumloon (WML). Voor meerpersoonshuishoudens 

geldt een grens van 130% van het WML. 

 

Bij deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering is de aanvullende 

verzekering verplicht. Deze biedt een brede dekking voor medische kosten 

tegen een verlaagde premie. U krijgt korting op de premie van de 

basisverzekering en van de premie voor de aanvullende verzekering. De 

vergoeding van de premie is uitgebreider door het collectieve contract. De 

hoogte van de gemeentelijke bijdrage is afhankelijk van het gekozen pakket. 

 

Een belangrijk aandachtspunt is dat als men niet meedoet aan de 

collectieve verzekering men via de bijzondere bijstand niet in aanmerking kan 

komen voor vergoedingen die men anders via de zorgverzekering had 

kunnen krijgen.  

 

De premie en bijzondere bijstand voor de aanvullende pakketten is 

weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 Basis 

verzekering 

Aanvullende 

verzekering 

Tand 

verzekering 

Bijzondere 

bijstand 

Totaal 

Pakket 1 € 117,06 € 10,55 € 7,95 € 3,25 € 132,31 

Pakket 2 € 117,06 € 22,55 € 7,95 € 5,75 € 141,81 

Pakket 3 € 117,06 € 38,30 € 12,95 € 21,25 € 147,06 

 

Pakket 1: voor mensen met een lage zorgbehoefte  

Pakket 2: voor mensen met een gemiddelde zorgbehoefte  

Pakket 3: voor mensen met een hoge zorgbehoefte  

Heeft u een volledig kunstgebit, zowel onder- als bovenkaak, dan heeft u 

geen aparte tandverzekering nodig. U kunt dit doorgeven aan Zilveren Kruis. 

Eigen risico 

Het verplicht eigen risico is in 2018 € 385,- per persoon per jaar. Er is via de 

gemeente geen vergoeding hiervoor mogelijk. Er zijn twee mogelijkheden om 

het verplicht eigen risico te betalen in termijnen 
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1. Vooraf gespreid betalen  

Als u verwacht uw gehele verplicht eigen risico te gebruiken, kunt u dit vooraf 

in termijnen betalen. U vraagt vóór 1 februari 2018 deze regeling aan bij 

Zilveren Kruis voor uzelf en uw medeverzekerden. Het bedrag wordt in 10 

gelijke delen geïncasseerd. De eerste keer dat een termijn wordt 

geïncasseerd is eind februari en de laatste eind november. In april 2019 volgt 

de eindafrekening. 

2. Achteraf een betalingsregeling aanvragen 

Bedragen vanaf € 50,- voor zorgkosten (eigen risico en eigen bijdrage) kunt u 

ook achteraf in termijnen betalen aan Zilveren Kruis via automatische incasso 

van minimaal € 25,- per keer. Na ontvangst van de rekening moet u een 

betalingsregeling aanvragen. 
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Huurtoeslag 
 

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Om in aanmerking te komen 

voor huurtoeslag moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 

Deze voorwaarden hebben te maken met de persoonlijke situatie, de woning 

en de financiële situatie. 

Voorwaarden 

- De bewoner/aanvrager is 18 jaar of ouder; 

- Iedereen die in het huis woont, staat ook daadwerkelijk op het adres 

ingeschreven bij de gemeente; 

- Alle bewoners op het adres hebben de Nederlandse nationaliteit of 

een geldige verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen; 

- Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het voor uw situatie geldende 

maximuminkomen;  

- Uw vermogen mag niet hoger zijn dan het voor uw situatie 

geldende maximum. 

 

Uw huishouden  

Voor de huurtoeslag telt het inkomen mee van iedereen die tot het 

huishouden behoort en op het adres staat ingeschreven bij de gemeente. 

Dus naast een toeslagpartner tellen ook eventuele medebewoners mee.  

 

Uw inkomen  

Om huurtoeslag te krijgen, mag uw toetsingsinkomen niet te hoog zijn. Bij de 

berekening van de huurtoeslag telt naast uw toetsingsinkomen en dat van 

een eventuele toeslagpartner ook het toetsingsinkomen van eventuele 

medebewoners mee. In de tabel ziet u hoe hoog het toetsingsinkomen 

maximaal mag zijn.  

 

Zijn er inwonende kinderen onder de 23 jaar? Dan telt de eerste € 4.749,- van 

hun toetsingsinkomen niet mee voor de huurtoeslag.  

 

Uw situatie in 2018 Maximum 

toetsingsinkomen 

U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, u woont 

alleen 

€ 22.400,- 

U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en 

woont niet alleen 

€ 30.400,- 

U hebt op 1 januari 2017 de pensioengerechtigde leeftijd en 

u woont alleen 

€ 22.375,- 
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U woont niet alleen. Op 1 januari 2017 is de meest 

verdienende bewoner de pensioengerechtigde leeftijd 

€ 30.400,- 

 

Uw vermogen 

Hebt u, of heeft uw toeslagpartner of een medebewoner spaargeld, 

aandelen of een tweede woning? Dan hebt u geen recht op huurtoeslag als 

dit bedrag te hoog is. Dit is het geval als uw vermogen boven de vrijstelling 

uitkomt.  

 

Uw woonruimte 

Om huurtoeslag te krijgen, moet u in een huurhuis wonen. U kunt bij uw 

verhuurder navragen of u voor uw woning huurtoeslag kunt krijgen. 

 

De rekenhuur  

Uw huur moet binnen bepaalde grenzen blijven, niet te laag maar ook niet te 

hoog. De huurprijs waarmee de belastingdienst rekent, noemen we de 

rekenhuur. Dit is de kale huurprijs plus bepaalde servicekosten. De kale 

huurprijs staat meestal in uw huurcontract of in de brief over de jaarlijkse 

huurverhoging.  

 

Servicekosten  

Sommige servicekosten tellen mee voor de berekening van de huurtoeslag. 

Het gaat om de volgende servicekosten: 

- Elektriciteitskosten voor gemeenschappelijke ruimten.  

- Schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten.  

- Huismeesterkosten 

- Kosten voor dienst- en recreatieruimten 

 

U moet de servicekosten die u betaalt aan de Belastingdienst doorgeven. Per 

soort servicekosten telt de Belastingdienst maximaal € 12,- per maand bij de 

kale huurprijs op. Ook als u een hoger bedrag betaalt. In totaal gaat het dus 

om maximaal € 48,- 

 

Huurgrenzen  

 

Uw situatie in 2018 Rekenhuur 

U bent tussen de 18 en 23 jaar en hebt geen 

kinderen (alleenstaand of met toeslagpartner) 

Tussen de € 225,08 en € 417,34 

U bent tussen de 23 en de pensioengerechtigde 

leeftijd (alleenstaand of met toeslagpartner) 

Tussen de € 225,08 en € 710,68 

Eenpersoonshuishouden, ouder dan 

pensioengerechtigde leeftijd 

Tussen de € 223,26 en € 710,68 
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Meerpersoonshuishouden, ouder dan 

pensioengerechtigde leeftijd 

Tussen de € 221,45 en € 710,68 

 

Hoogte huurtoeslag 

Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, hangt af van het inkomen en het inkomen 

van een eventuele toeslagpartner en medebewoners. Hoe lager het 

toetsingsinkomen, hoe hoger de huurtoeslag. Maar ook de leeftijd, de 

samenstelling van het huishouden en de hoogte van de huur zijn van belang. 

 

Vanaf wanneer krijgt u huurtoeslag? 

De belastingdienst berekent de huurtoeslag altijd over hele maanden. Staat u 

bijvoorbeeld vanaf 24 september bij uw gemeente ingeschreven op uw 

nieuwe adres, dan berekent de belastingdienst de huurtoeslag vanaf 1 

oktober. Staat u ingeschreven vanaf 1 september, dan berekent de 

belastingdienst de huurtoeslag vanaf 1 september. U kunt ook met 

terugwerkende kracht huurtoeslag aanvragen vanaf het begin van het jaar, 

als u toen al aan de voorwaarden voldeed. Huurtoeslag over 2017 kan 

worden aangevraagd tot 1 september 2018.  
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Zorgtoeslag  

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Hoe hoog 

de toeslag is, hangt af van het (gezamenlijk) inkomen. 

Voorwaarden 
Als u premie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering, kunt u 

zorgtoeslag krijgen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. U vraagt 

de zorgtoeslag samen met een eventuele partner aan. Voor kinderen tot 18 

jaar krijgt u geen zorgtoeslag. Zij zijn namelijk tot hun 18e jaar gratis 

meeverzekerd.  

Om zorgtoeslag te krijgen moet er aan de volgende voorwaarden worden 

voldaan: 

- U bent 18 jaar of ouder 

- U hebt een Nederlandse zorgverzekering 

- Uw inkomen is niet te hoog 

- Uw vermogen is niet te hoog 

- U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning 

 

Inkomen 

Als alleenstaande mag het inkomen niet hoger zijn dan € 28.720,- per jaar. 

Voor een gezin/gezamenlijk huishouden mag dit gezamenlijk niet hoger zijn 

dan € 35.996,- 

  

Uw vermogen 

Hebt u, of heeft uw toeslagpartner spaargeld, aandelen of een tweede 

woning? Dan hebt u geen recht op zorgtoeslag als dit bedrag te hoog is. Dit 

is het geval als uw vermogen boven de vrijstelling uitkomt. Als alleenstaande 

mag u maximaal € 113.415,- aan vermogen hebben. Heeft u een 

toeslagpartner, dan mag dit niet meer zijn dan € 143.415,-. 

 

Hoogte zorgtoeslag 

Hoeveel zorgtoeslag iemand krijgt, hangt onder andere af van het 

toetsingsinkomen en het toetsingsinkomen van een eventuele toeslagpartner. 

Hoe lager het toetsingsinkomen, hoe hoger het toeslagbedrag. De 

zorgtoeslag bedraagt maximaal € 94,- per maand als u alleen bent en € 176,- 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/zorgtoeslag/kan_ik_zorgtoeslag_krijgen/ik_ben_minderjarig
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/zorgtoeslag/kan_ik_zorgtoeslag_krijgen/nederlandse_zorgverzekering
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/zorgtoeslag/kan_ik_zorgtoeslag_krijgen/de_hoogte_van_mijn_inkomen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/zorgtoeslag/kan_ik_zorgtoeslag_krijgen/nederlandse_nationaliteit_of_verblijfsvergunning
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per maand als u een toeslagpartner hebt. Op toeslagen.nl is het mogelijk om 

een proefberekening te maken.  

 

 

 

Vanaf wanneer krijgt u zorgtoeslag?  

De belastingdienst berekent de zorgtoeslag altijd over hele maanden. Hebt u 

bijvoorbeeld recht op zorgtoeslag vanaf 12 mei, dan berekenen zij uw 

zorgtoeslag vanaf 1 juni. Hebt u vanaf 1 september recht op zorgtoeslag, dan 

berekenen zij uw zorgtoeslag vanaf 1 september. U kunt ook met 

terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen vanaf het begin van het jaar, 

als u toen al aan de voorwaarden voldeed. Huurtoeslag over 2017 kan 

worden aangevraagd tot 1 september 2018.  
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DigiD  

 

De DigiD is de inlogcode voor de overheid die nodig is voor steeds meer 

zaken. Een aantal voorbeelden waarvoor u de code kunt gebruiken: 
 

➢ belastingaangifte ondertekenen; 

➢ aanvragen van de zorg- en huurtoeslag; 

➢ activeren Berichtenbox op mijnoverheid.nl; 

➢ studiefinanciering regelen;  

➢ kinderbijslag aanvragen;  

➢ donorregistratie regelen;  

➢ uittreksels en vergunningen aanvragen  

➢ uitkeringen aanvragen.  

 

U kunt een code aanvragen op de website www.digid.nl. Hiervoor moet u 

een gebruikersnaam en een wachtwoord bedenken. Binnen 5 werkdagen na 

aanvraag krijgt u per post een activeringscode opgestuurd. Als deze binnen 

is, kunt u uw DigiD code activeren en gelijk gaan gebruiken. Mocht u drie jaar 

geen gebruik maken van uw code, dan verloopt deze en moet u een nieuwe 

code aanvragen.  

 

Website: www.digid.nl 
  

http://www.digid.nl/
http://www.digid.nl/
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Voedselbank 

 

De voedselbank helpt de mensen met een laag inkomen door hen tijdelijk te 

voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te 

kunnen voorzien, werkt de voedselbank samen met bedrijven en andere 

voedselbanken. De voedselbank krijgt wekelijks (vers)producten en kleding 

die uitgedeeld worden. 

De pakketten worden in Nijkerk op woensdagochtend samengesteld en op 

woensdagmiddag uitgedeeld. Indien nodig en mogelijk wordt er ook 

praktische hulp geboden. Om te bepalen of er recht bestaat op een 

voedselpakket wordt er gekeken naar het besteedbaar inkomen. Het 

besteedbaar inkomen is het netto-inkomen minus de vaste lasten. De 

voedselbank Nijkerk hanteert de opgestelde criteria van de Vereniging van 

Nederlandse Voedselbanken. Het basisbedrag per huishouden is in 2018 

vastgesteld op € 130,- per maand. Voor ieder persoon binnen het huishouden 

wordt een (extra) bedrag van € 85,- gehanteerd.  

Iemand die hulp nodig heeft kan in Nijkerk op woensdagmiddag tussen 13.30 

uur en 16.00 uur langskomen in de Torenstraat bij de Grote Kerk Nijkerk 

(ingang via parkeerplaats van de oude jumbo supermarkt). In Hoevelaken is 

de voedselbank gevestigd in Dorpshuis De Stuw. Er kan contact worden 

opgenomen met Jan en Ineke Brons via tel. 06-51699659 of 06-14567491. Ook 

kan er een mail worden gestuurd naar stichting.ezer@gmail.com. 

Bezoekadres Nijkerk: 

Torenstraat 2-4 (oud pand Jumbo, ingang aan zijde parkeerplaats) 

Iedere woensdag van 13.30 – 15.30 uur 

Bezoekadres Hoevelaken: 

Dorpshuis De Stuw  

De Brink 10 (ingang Kantemarsweg) 

Iedere donderdag van 10.30 – 11.00 uur 
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Belangrijke adressen  

 

Loket Maatschappelijke Ondersteuning MO van de Publiekswinkel 

 

Kolkstraat 27 In Nijkerk 

Telefoonnummer: 14 033  

Elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 uur en 12:30 uur. Welkom op afspraak. 

 

UWV Werkbedrijf Amersfoort 

 

Bezoekadres Postadres 

Stadsring 75  Postbus 3000  

3811HN AMERSFOORT 3800DA AMERSFOORT 

Bijzonderheden: 
 

Inloopmiddag: dinsdag van 12.00 uur tot 16.30 uur. 
 

Afspraak maken via telefoonnummer 0900 - 92 94, bereikbaar van maandag 

t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.  
 

U kunt een afspraak maken voor maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 

uur. 

Website: www.werk.nl 

 

Sigma 
 
Frieswijkstraat 99 

3861 BK Nijkerk 

033-2474830 

info@sigma-nijkerk.nl  
www.sigma-nijkerk.nl                       
 

  


