
“Vossepraet”   juli 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 
Van de voorzitter - Zorgtoeslag en premiebetaling

Het is eigenlijk een vreemd woord “Zorgtoeslag”, want het is geen ”toeslag voor zorg” maar het is 
een toeslag voor degenen (individuen of gezinnen) die in verhouding tot hun inkomen veel (nomi-
nale) zorgpremie moeten betalen. Dit is in 2006 ingevoerd omdat de te betalen ziekenfondspremie 
een stuk lager was dan de nominale premie voor de zorgverzekering.

Op dit moment (2019) krijgt een alleenstaande vanaf 18 jaar een zorgtoeslag als het inkomen lager is dan € 29.562 
per jaar en het vrij vermogen lager is dan € 114.176. Een gezin (2 volwassen personen!) krijgt een zorgtoeslag als het 
gezamenlijk inkomen lager is dan € 37.885 per jaar en het gezamenlijk vrij vermogen minder is dan € 145.136.

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen, kan oplopen tot ongeveer 80 % van de te 
betalen premie en kan dus jaarlijks verschillend zijn als het inkomen wijzigt. Er wordt door de overheid per jaar uit de 
belastopbrengsten ongeveer € 4 miljard aan zorgtoeslag betaald!

In 2019 ontvangen ongeveer 4,5 miljoen gezinnen en alleenstaanden een zorgtoeslag, naar schatting 2/3 van de 
bevolking. Nog steeds zijn er veel zorgpremiebetalers, die in aanmerking komen voor een zorgtoeslag maar deze niet 
hebben aangevraagd. Dit kan zijn om diverse redenen, maar onbekendheid met dit fenomeen komt veel voor, zeker 
bij ouderen!

Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u alle informatie over de zorgtoeslag vinden en ook het aanvraagformulier 
downloaden als u vindt dat u er recht op hebt en nog geen toeslag hebt aangevraagd. Ook de afdeling Sociale Zaken 
van de gemeente kan informatie verstrekken.
De zorgtoeslag wordt aan de ontvanger maandelijks rechtstreeks overgemaakt door de belastingdienst. Dat geeft 
wel eens problemen omdat dit geld niet altijd besteed wordt waar het voor bedoeld is, nl. het betalen van de premie 
zorgverzekering!

Nog een laatste opmerking.
Er bestaat een commissie klachten en geschillen zorgverzekeringen en een zgn. zorgverkeringslijn waar men klachten 
over zorgverzekeringen kan neerleggen. Adres: Zorgverzekeringslijn, Postbus 291, 3700AG Zeist, tel 088 9006960, 
website: www.zorgverzekeringslijn.nl
Groet, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Fietsen

Elke woensdagmiddag is fietsmiddag als het weer dit toelaat (op de bingomiddag uitgezonderd)                                  
Start vanuit de Vossenkuil om 13.30 uur, dit voor een rit van ongeveer 25 - 30 km met een pittstop 
voor een versnapering.
Ook nieuwe fietsliefhebbers zijn van harte welkom!

 Rijbewijskeuringen

 Voor iedereen met een rijbewijs dat op of na de 75ste verjaardag verloopt en voor 75-plussers met 
 een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.
 Voor verdere informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21).
 voor info/afspraak: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  2-8-19-50-67

 High tea bingo (10 juli)

Op woensdagmiddag 10 juli a.s. organiseren we een High tea bingo, hier wordt tussen 3 ronden 
bingo allerlei lekkernijen aangeboden. Hiervoor moet u zich wel opgeven. Dit kan tot 1 juli. Hierna 
worden geen aanmeldingen meer aangenomen. Prijs: € 10,00 inclusief bingokaart, lotnummer, 
high tea en de prijzen. Opgeven bij Leo Hartman 0166 672937 of een e-mail aan
seniorenvosmeer@zeelandnet.nl                                          

 Zorgloket (9 juli)

Ook in mei staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (9 juli) van 10.00 tot 12.00 uur.

Gedicht 

10 jaar:  Zijn onze kinderjaren.
20 jaar:  Denkt men aan het paren.
30 jaar:  Moet men zijn getrouwd.
40 jaar:  Wordt men reeds te oud.
50 jaar:  Gaat men aan het zakken.
60 jaar:  Krijgt men ongemakken.
70 jaar:  Kan men nog wat leven. 
80 jaar:  Is je toegegeven. 
90 jaar:  Is je leven af.
100 jaar:  Rust je in je graf. 
Dit gedicht is wel top,
maar gaat dikwijls niet op.
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 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow
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