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Omdat kinderen niet de dupe 
mogen zijn van een laag gezinsin
komen heeft de overheid er voor 
gezorgd dat alle gemeenten in 
Nederland vanaf 2017 geld beschik
baar hebben. Dat extra geld moet 
regelrecht bij de kinderen uit deze 
gezinnen terechtkomen.

De gemeente Boxmeer zet dit 
extra geld in via Stichting Leergeld 
Land van Cuijk. Ouders met kinde
ren tussen 4 en 18 jaar met een 
minimumin komen kunnen aanklop
pen bij Stichting Leergeld. 

Een aanvraag kan simpel worden in
gediend op de website van Stichting 
Leergeld Land van Cuijk via  
www.leergeld.nl/landvancuijk

Zodra de aanvraag is ontvangen 
komt iemand van Stichting Leer
geld bij u thuis om uw situatie te 
bespreken en te kijken wat er voor 
uw kind(eren) gedaan kan worden. 
De mensen die actief zijn binnen de 
Stichting Leergeld zijn allen vrijwil
ligers. 

Het motto van Leergeld is: 
“Alle kinderen mogen meedoen, 
want nu meedoen is straks meetel
len”. 
Stichting Leergeld biedt kinderen 
uit gezinnen met een laag inkomen 
de mogelijkheid om hun sociale 
vaardigheden en kennis te ontwik
kelen via deelname aan sport en 
cultuur. 
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Alle kinderen doen mee! 
Kinderen willen sporten, naar 
muziekles of hebben simpelweg 
een fiets nodig om naar school 
te gaan. Helaas kunnen niet alle 
ouders dat betalen. 
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In de gemeente Boxmeer kunnen 
inwoners met een laag inkomen 
deelnemen aan de collectieve 
zorgverzekering. Het zogenaamde 
“VGZ GemeentePakket” biedt een 
uitgebreide dekking tegen een 
betaalbare premie.

Wie kan deelnemen?
Het VGZ GemeentePakket wordt 
aangeboden aan inwoners:
• met een inkomen tot 115% van 

de bijstandsnorm en,
• niet beschikken over vermogen 

boven de vermogensgrens van de 
bijstand. 

Personen met een ander inkomen 
dan bijstand, die aan beide boven
staande voorwaarden voldoen, kun
nen zich opgeven voor deelname 
aan de zorgverzekering. Studenten 
zijn echter uitgesloten voor deelna
me aan het VGZ GemeentePakket.

Eerst even checken
Kijk eerst of u aan de voorwaarden 
van inkomen en vermogen voldoet. 
In de gemeentelijke folder “Ken uw 
rechten” staan de bijstandsnormen 
en de vermogensgrenzen. De “Fol
der Ken uw rechten” is te vinden via  

www.boxmeer.nl en tik in “ken uw 
rechten” in het zoekvenster. 
Op het “Inlegvel ken uw rechten 
– juli 2017” staan alle normen en 
bedragen.
Vergelijk uw maandelijks netto 
inkomen inclusief vakantietoeslag 
met de bijstandsnorm 115% en kijk 
of u niet boven de vermogensgrens 
uitkomt.

Bijdrage in de premie 
De collectieve zorgverzekering 
maakt onderdeel uit van de Rege
ling Compensatie Zorgkosten (RCZ). 
Op grond van deze regeling kan de 
gemeente inwoners met een laag 
inkomen tegemoetkomen in hun 
ziektekostenpremie. Ook in 2018 
gaat de gemeente Boxmeer bijdra
gen in de premie: € 30,- per maand 
voor de polis zonder verzekering van 
het eigen risico, en € 43,- per maand 
voor de polis waarbij het eigen risico 
geheel wordt meeverzekerd.
De gemeentelijke bijdrage wordt 
door VGZ direct in mindering ge
bracht op de maandelijkse premie.

Een betalingsachterstand?
Als er sprake is van een betalings

achterstand voor de premie bij 
uw huidige verzekeraar dan is 
overstappen niet altijd mogelijk. 
Neem dan eerst contact op met uw 
huidige verzekeraar alvorens u zich 
aanmeldt voor het VGZ Gemeente
Pakket 2018.

Meer informatie
Voor informatie over het VGZ 
GemeentePakket (2017) verwijzen 
wij u naar www.vgz.nl/boxmeer of 
www.boxmeer.nl en tik ‘verzeke
ring’ in het zoekvenster. 
Informatie over het gemeentepak
ket voor 2018 wordt medio oktober 
bekendgemaakt.  

Deelname in 2018
Als u denkt in aanmerking te komen 
voor deelname aan het VGZ Ge
meentePakket 2018  adviseren wij 
u om de gemeenterubriek in het 
Boxmeers Weekblad en de gemeen
telijke website in de gaten te hou
den. Daar melden wij eind oktober 
wanneer u zich kunt aanmelden en 
hoe dat in zijn werk gaat. Na aan
melding vindt er altijd een controle 
plaats op uw inkomen en vermogen 
en of u tot de doelgroep behoort.

Collectieve zorgverzekering 2018

De Regeling Maatschappelijke 
Participatie heeft tot doel om 
personen met een laag inkomen 
tegemoet te komen in de kosten 
van sociaal-culturele, educatieve 
en sportieve activiteiten en voor 
indirecte schoolkosten. 

Wie komen in aanmerking?
Alle inwoners met een laag inko
men dat niet hoger is dan 115% van 
de geldende bijstandsnorm én die 
ook geen vermogen hebben boven 
de vermogensgrens in de bijstand. 

Tegemoetkoming voor activiteiten
De tegemoetkoming voor deelname 

aan sociaal- culturele, educatieve 
en sportieve activiteiten is bedoeld 
voor:
• inwoners van alle leeftijden;
• die aan de voorwaarden van inko

men en vermogen voldoen.
De hoogte van de tegemoetkoming 
bedraagt maximaal € 120,00 per 
gezinslid, per kalenderjaar.

Tegemoetkoming indirecte 
schoolkosten
De tegemoetkoming voor indirecte 
schoolkosten is bedoeld voor:
• ouders met kinderen in het voort

gezet onderwijs tot 18 jaar;
• die aan de voorwaarden van inko

men en vermogen voldoen.
De hoogte van de tegemoetkoming 
bedraagt maximaal € 115,00 per 
schoolgaand kind, per kalenderjaar.

Meer informatie en aanvraag
Op de website www.boxmeer.nl 
vindt u uitgebreide informatie over 
de regeling. 
In het zoekvenster typt u: minima. 
Daarna klikt u op Minima. Op deze 
pagina vindt u de Regeling Maat
schappelijke Participatie 2015 en 
kunt er direct het aanvraagfor
mulier inkomensondersteunende 
regelingen downloaden.

De Regeling Maatschappelijke Participatie



Schuldhulpverlening via 
uw gemeente

Hebt u (beginnende) 
geldproblemen of (be-
ginnende) schulden? 
Dan is het belangrijk 
dat u in actie komt!

Lukt het u niet om financiële 
problemen te voorkomen? De 
gemeente kan u helpen. 
Niets doen maakt de situatie 
erger. Via de gemeente kunt u 
professionele hulp van PLANgroep 
krijgen om uw financiën weer in 
goede banen te leiden. 

Deze hulp is gratis.
Een consulent van PLANgroep gaat 
samen met u naar een oplossing 
zoeken voor uw geldproblemen. Na 
uw aanmelding neemt PLANgroep 
contact met u op. 

Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor schuldhulpverle
ning is simpel. U kunt dit bij voor
keur digitaal doen:
• via www.boxmeer.nl en in het 

zoekvenster ‘schulden’ typen. 
Kies in het zoekresultaat de 
bovenste regel. Naast informatie 
kunt u er direct naar de website 
van PLANgroep. 

• via www.plangroeponline.nl/box
meer bent u direct op de website 
van PLANgroep.

Om u aan te melden voor schuld
hulpverlening vult u het contactfor
mulier in. 

Bellen of mailen kan ook.
• via telefoonnummer: 06-

12781381 (op werkdagen tussen 
9:00 uur en 17:00 uur)

• via e-mail: lvc@plangroep.nl met 
vermelding van uw naam, adres, 
woonplaats en telefoonnummer. 

Volledige vergoeding voor bril of 
lenzen via VGZ GemeentePakket
Wie aanvullend verzekerd is voor 
ziektekosten kan tegenwoordig bij 
veel opticiens een bril of lenzen 
aanschaffen met een gesloten 
beurs. De grote verzekeraars zoals 
VGZ, CZ, Menzis en Zilveren Kruis 
hebben daarover met bepaalde 
opticiens afspraken gemaakt.  

Als u verzekerd bent via het VGZ 
GemeentePakket dan kunt u voor 
een volledige vergoeding van uw 
bril of lenzen terecht bij Pearl Opti
ciens, Hans Anders, Specsavers en 
eyes+more. U betaalt zelf niets, de 
opticien rekent direct af met VGZ.

Het is belangrijk dat u weet welke 
afspraken VGZ heeft gemaakt zodat 
u niet alsnog voor eigen kosten 
komt te staan bij de aanschaf van 
een bril of lenzen. 
Op basis van het VGZ Gemeente

Pakket krijgt u een volledige enkel
voudige of multifocale bril waarbij 
u kunt kiezen uit een breed as
sortiment brillen met kraswerende 
en ontspiegelde glazen. Uw ogen 
worden altijd vooraf opgemeten. 

Kiest u bewust voor nog meer luxe, 
zoals bijv. duurdere glazen, extra 
dunne glazen of een duurder mon
tuur dan leidt dit automatisch tot 
(hoge) eigen kosten.

Kijk voor de exacte mogelijkheden 
van de vier gecontracteerde opti
ciens (Pearl Opticiens, Hans Anders, 
Specsavers en Eyes+more) in het  
Reglement gezichtshulpmiddelen.

U kunt het reglement vinden via de 
link: 
https://www.vgz.nl/vergoedingen/
brillenenlenzen 
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Bijzondere bijstand en Tandartskosten
Via het VGZ GemeentePakket 
bent u automatisch verzekerd 
voor tandartskosten. Het kan 
zijn dat u bij een gebitscontrole 
wordt geconfronteerd met 
extra behandeling(en) die uw 
tandarts voorstelt te willen doen. 
Dit kan extra kosten met zich 
meebrengen die niet onder uw 
verzekering vallen. 

Bij kosten van tandheelkundige 
hulp wordt er van uitgegaan, dat 
ook de kosten, die niet worden 
vergoed op basis van Besluit 
zorgverzekering en/of aanvullende 
verzekering noodzakelijk kunnen 
zijn. Daarom kan in een individu
eel geval bijzondere bijstand voor 
deze niet vergoede kosten worden 
verstrekt. 

Er zijn echter uitzonderingen 
waarvoor geen bijzondere bijstand 
wordt verstrekt. Hieronder leest u 
voor welke behandelingen dit het 
geval is. 

We verstrekken geen bijzondere 
bijstand wanneer de behandelin
gen onnodig kostbaar, onnodig 
gecompliceerd of tandheelkundig 

niet noodzakelijk zijn, zoals bijvoor
beeld beugels bij volwassenen, 
kronen en bruggen, frameprothe
ses, opbeetplaten, gebitsanering 
en orthodontische - en paradon
tologische behandelingen. Voor
noemde behandelingen worden 
dan ook als niet noodzakelijk 
beschouwd. Meestal kan met een 
eenvoudige prothetische voorzie
ning worden volstaan.

Wanneer u twijfelt informeer dan 
eerst bij de gemeente of er bijzon
dere bijstand mogelijk is voor uw 
behandeling.

Bent u niet verzekerd via het VGZ 
GemeentePakket en wilt u bijzon
dere bijstand voor tandartskosten 
aanvragen? Dan gaan wij ervan uit 
dat u een aanvullende verzekering 
inclusief tandartskosten heeft. 

Als u niet verzekerd bent voor tand
artskosten dan kunt u wel bijzon
dere bijstand ontvangen ter hoogte 
van het bedrag alsof u wel aanvul
lend verzekerd zou zijn voor tand
artskosten. Bijvoorbeeld iemand 
heeft € 100,00 tandartskosten en 
zou via de goedkoopste aanvul
lende verzekering € 40,00 vergoed 
krijgen. Er is dan recht op € 60,00 
bijzondere bijstand.

Sudoku
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Uw kind wordt 18 jaar

Cursus ‘de zorg de baas’
Mantelzorg overkomt je, maar hoe blijf je zelf in balans?

Als uw kind 18 jaar wordt is 
het voor de Nederlandse wet 
volwassen. Uw kind mag vanaf 
nu stemmen en zelfstandig 
autorijden. Ook op financieel 
gebied verandert er veel, zowel 
voor uw kind als voor uzelf. 

Wat verandert er voor u?
Uw kind wordt met 18 jaar zelf 
financieel verantwoordelijk. Uw 
kind kan bijvoorbeeld zonder toe
stemming abonnementen afslui
ten. Als ouder bent u niet meer 
verantwoordelijk voor uw kind. 
Eventuele aankopen of leningen 
die uw kind afsluit kunt u niet meer 
terugdraaien. Uw kind is als meer
derjarige dus zelf verantwoordelijk 
voor eventuele schulden, beta
lingsachterstanden en afgesloten 
contracten. 
Als ouder blijft u nog wel onder
houdsplichtig totdat uw kind 21 
jaar wordt. Dat betekent dat u er 

nog steeds verantwoordelijk voor 
bent dat uw kind onderdak, kle
ding, voeding, scholing en medi
sche hulp krijgt.

Als uw kind 18 wordt, verminderen 
uw inkomsten: de kinderbijslag en 
het kindgebonden budget stoppen. 
Ook eventuele toeslagen kunnen 
wijzigen.

Wat verandert er voor uw 
kind?
In Nederland moet iedereen een 
zorgverzekering hebben. Vanaf het 
18e jaar moet uw kind zelf een 
ziektekostenverzekering afsluiten 
en is zelf premieplichtig en verant
woordelijk voor het eigen risico.
Voor jong volwassenen hoeft dat 
meestal geen uitgebreide verzeke
ring te zijn. Diverse verzekeraars 
bieden een speciaal jongeren of 
studentenpakket aan. Als student 
kan niet worden deelgenomen aan 

de collectieve verzekering via de 
gemeente. 

Alle informatie is te vinden bij 
Nibud
Het Nibud zet de belangrijkste 
wijzigingen voor u en uw kind op 
een rij. Alles over Meerderjarig 
worden vindt u op: www.nibud.nl 
> Consumenten > Levenssituaties > 
Meerderjarig 
Hebt u liever informatie op papier? 
Dat kan. Nibud heeft een boekje 
“Voor boven de 18” dat online 
besteld kan worden tegen geringe 
kosten.

Hebt u vragen?
Voor al uw vragen op financieel ge
bied kunt u terecht bij het Advies 
en Informatiepunt Boxmeer. Bellen 
voor een afspraak kan op maandag 
t/m donderdag tussen 09.00 en 
10.00 uur (0485700500). 

Op woensdagavond 4 oktober 2017  
start de ondersteuningscursus ‘De 
Zorg de baas’ in Cuijk. 
Deze wordt gegeven door 
Steunpunt Mantelzorg Land 
van Cuijk in samenwerking met 
MEE. De cursus is bedoeld voor 
mantelzorgers uit het Land van 
Cuijk die langdurig zorgen voor een 
kind, partner, ouder of vriend(in). 

De zorg verschilt natuurlijk per situ
atie, maar de zorg voor een ander 
komt meestal op de eerste plaats. 
Als de zorg langdurig en intensief 
is, merkt u dat de zorg steeds meer 
van u vraagt. De aandacht en hulp
verlening zijn meestal gericht op 
diegene die zorg nodig heeft, maar 
in deze cursus staat u centraal. Hoe 

houdt u de regie over uw eigen 
leven en kunt u de zorg met vol
doening blijven volhouden? Tijdens 
deze cursus leert u hoe u de balans 
(weer) vindt tussen zorgen voor een 
ander en zorgen voor uzelf.

Tijdens de cursus wordt er gewerkt 
met een informatieve cursusmap 
en huiswerkopdrachten. Ook is er 
ruimte voor het uitwisselen van 
ervaringen. De volgende onderwer
pen komen aan bod:

• Gevoelens (h)erkennen en leren 
grenzen aangeven

• Stress en ontspanning
• Kwaliteiten benutten
• Hulp en steun vragen
• Communicatie en assertiviteit

Deze cursus is gratis en bestaat uit 
vijf bijeenkomsten van twee uur 
en één terugkombijeenkomst. De 
bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 
21.30 uur en zullen plaatsvinden in 
het Dienstencentrum, Zwaanstraat 
7 in Cuijk.

Voor meer informatie en aanmel
ding voor de cursus, kunt u terecht 
bij Steunpunt Mantelzorg Land van 
Cuijk. Telefoon: 0485-846739 of  
e-mail: info@mantelzorglvc.nl. 
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Ben jij mantelzorger?  
Vraag dan jouw waardering aan voor 15 december 2017

Samen kom je verder
Opvoeden en opgroeien

Verantwoord omgaan met geld

De vijf gemeenten in het Land 
van Cuijk verstrekken jaarlijks een 
waardering aan mantelzorgers in 
hun gemeenten. Zij waarderen de 
inzet voor de medemens namelijk 
enorm en stellen daar een attentie 
tegenover. Deze bestaat uit een 
cadeaubon of geldbedrag van 
€ 100, -. Dit is afhankelijk van de 
gemeente waarin de aanvraag 
wordt ingediend. De waardering 
moet echter wel zelf worden 
aangevraagd. 

Wie komt in aanmerking voor 
de mantelzorgwaardering?
De mantelzorgwaardering wordt 
verstrekt aan diegenen die op een 
meer dan gebruikelijke, langdurige 
en intensieve manier zorg verlenen.
Dit gedurende meer dan drie maan
den en voor minimaal acht of meer 
uren per week. De leeftijd of de 

woonplaats van de mantelzorger is 
niet van belang. 

Overige voorwaarden zijn:
Degene aan wie de zorg wordt 
verleend (de zorgontvanger) dient 
in gemeente Boxmeer, Cuijk, Grave, 
Mill en St. Hubert of in Sint
Anthonis te wonen. Per zorgontvan
ger kan maar één mantelzorger een 
waardering ontvangen. 

Aanvragen
De mantelzorgwaardering kan jaar
lijks opnieuw worden aangevraagd 
door de mantelzorger
of door de zorgontvanger. Aanvra
gen kan vanaf 1 juni tot en met 15 
december 2017 via het aanvraag
formulier op de website van het 
Steunpunt Mantelzorg Land van 
Cuijk (www.mantelzorglvc.nl). Het 
formulier kan op de website wor

den ingevuld en ingezonden. Na het 
verzenden ontvangt de aanvrager 
een bevestigingsmail.

Verstrekking
De mantelzorgwaardering wordt 
per aanvrager éénmaal per jaar 
verstrekt. Verstrekking van de man
telzorgwaardering vindt per kwar
taal plaats en wel in het kwartaal 
volgend op het kwartaal waarin een 
aanvraag wordt ingediend. 

Meer informatie:
mail naar info@mantelzorglvc.nl of 
bel 0485846739.

Zakgeld geven is een goede 
manier om kinderen bewust te 
maken van de waarde van geld. 
Belangrijk voor later, want dan 
staan papa en mama niet steeds 
meer klaar met hun portemonnee. 

Vanaf ongeveer zes jaar herkennen 
kinderen de verschillende munten. 
Dat is dan ook een mooi moment 
om te starten. Maar hoeveel geef je 
ze? Dat is afhankelijk van wat jij als 
ouder te besteden hebt én waar
aan je wilt dat je kind het zakgeld 
uitgeeft. Om je een idee te geven: 
gemiddeld krijgen 6 tot 8jarigen 
een tot twee euro per week.

Maak heldere afspraken
Voordat je met het geven van 
zakgeld begint, is het goed om met 
je kind afspraken te maken over 
waaraan ze het mogen besteden. 
IJsjes, speelgoed of ook cadeautjes 
voor feestjes? Stem daar ook het 
bedrag op af. Spreek af hoe lang je 
kind met het zakgeld moet doen 
en geef steeds op een vast tijdstip 
hetzelfde bedrag. 

Leren sparen
Wie wat bewaart heeft wat. Ook 
daarmee kun je oefenen. Koop sa
men een mooie spaarpot of open 
een kinderspaarrekening. Krijgt je 

kind een euro zakgeld per week? 
Kijk dan of je muntjes van tien, 
twintig of vijftig cent kunt geven 
in plaats van een 1euromunt. Dat 
stimuleert om een deel van het 
zakgeld in de spaarpot te doen!   

Vragen staat vrij!
Vind je opvoeden of opgroeien 
soms lastig? Kom je er zelf even 
niet uit? Stel je vraag aan het CJG 
via 0900 9006030 of info@cjgland
vancuijk.nl
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Huishoudelijke Verzorging Toelage 
stopt op 1 januari 2018
Op 1 januari 2018 stopt  de 
gemeente Boxmeer en St. 
Anthonis in afstemming met een 
aantal andere regiogemeenten 
met de regeling  Huishoudelijke 
Verzorging Toelage (HVT). HVT 
is de opvolger van de landelijke 
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 
in zeven gemeenten in de regio 
Brabant Noordoost. 

Waarom stopt HVT?
Al jarenlang bestaat de regeling 
voor huishoudelijke verzorging via 
de Wet Maatschappelijke Onder
steuning (Wmo). Huishoudelijke 
verzorging via de Wmo is er voor 

kwetsbare inwoners die het eigen 
huishouden niet meer helemaal 
zelf kunnen regelen. Daar betalen 
cliënten een eigen bijdrage voor. De 
hoogte van die bijdrage is afhanke
lijk van het eigen inkomen. 

In de jaren 2015, 2016 en 2017 
kwam daar de tijdelijke regeling 
HHT/HVT bij met eigen voorwaar
den en andere eigen bijdragen. De 
Rijksoverheid stopte eind 2016 met 
de regeling HHT. In deze regio heb
ben zeven gemeenten de regeling 
nog een jaar doorgezet onder de 
naam HVT die stopt op 1 januari 
2018.  Belangrijkste reden is dat 

twee regelingen voor veel onduide
lijkheid zorgt. 

Hoe gaat het verder?
Gemeente en zorgaanbieder onder
zoeken per cliënt of HVT (gedeel
telijk) kan overgaan naar   huishou
delijke verzorging via de Wmo. Zij 
bekijken wat iemand zelf kan doen 
in het huishouden, maar ook hoe 
familie, vrienden, buren of vrijwilli
gers kunnen ondersteunen. Huis
houdelijke verzorging via de Wmo is 
een aanvulling op wat bewoners en 
hun netwerk zelf kunnen. 

Blijft er voldoende hulp?
Een schoon en leefbaar huis voor 
kwetsbare inwoners is en blijft het 
uitgangspunt voor huishoudelijke 
verzorging.  De overgang van HVT 
naar huishoudelijke verzorging via 
de Wmo laten de gemeenten in de 
regio soepel verlopen.

Huidige HVT-gebruikers zijn 
inmiddels geïnformeerd 
De inwoners die op dit moment 
gebruik maken van de HVTregeling 
zijn vóór de zomervakantie 2017 
via een brief geïnformeerd over het 
afschaffen van de regeling. De ge
meente en zorgaanbieder bekijken 
per inwoner met HVT of huishoude
lijke verzorging noodzakelijk is via 
de Wmo. De eigen zorgaanbieder 
neemt contact op met cliënten voor 
een afspraak bij hen thuis.

Vragen?
Mocht u op basis van het boven
staande vragen hebben over de 
afschaffing van de regeling of hoe 
het in uw situatie verder gaat, 
neem dan contact op met het Zorg
loket van de gemeente Boxmeer. 
Het Zorgloket is bereikbaar via ons 
algemene nummer: (0485) 585 911.
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Colofon
NieuwSZaken is een uitgave van de 
gemeente Boxmeer. In NieuwSZaken 
staat informatie over regelingen en 
voorzieningen in het kader van de 
Participatiewet en de Wet maat
schappelijke ondersteuning (Wmo) 
en ander wetenswaardig nieuws. 
NieuwSZaken wordt verstuurd naar 
alle klanten Participatiewet en Wmo 
van de gemeente en op diverse plek
ken in de gemeente ter inzage gelegd. 

NieuwSZaken bevat algemene in
formatie. Wij kunnen niet alle bijzon
derheden van regelingen vermelden. 
Verder bevat NieuwSZaken artikelen 
geschreven door en onder verant
woordelijkheid van derden, zoals bij
voorbeeld het A.I.B. en de BPR. Aan 
de inhoud van NieuwSZaken kunt u 
dan ook geen rechten ontlenen. 

Meer weten? 
Bij de gemeente kunt u diverse fol
ders krijgen met meer informatie. 
Daarnaast kunt u contact opnemen 
met het Zorgloket (voor vragen over 
de Wmo) of met het Loket Werk 
en Inkomen (voor vragen over de 
Participatiewet). Beide loketten zijn 
bereikbaar via telefoonnummer 
(0485) 58 59 11. Kijk ook eens op 
onze website www.boxmeer.nl. 

Postbus 450, 5830 AL Boxmeer
Telefoon: (0485) 58 59 11
e-mail: gemeente@boxmeer.nl
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Het Advies- en Informatiepunt in 
Boxmeer is onderdeel van Sociom. 
Het is een voorpost voor de vele 
instellingen die in Boxmeer en 
omgeving werkzaam zijn op het 
gebied van uitkeringen, wonen, 
zorg en welzijn. Iedereen die 
informatie of advies wil en niet 
weet waar hij hiervoor naartoe 
kan, kan bij de sociaal raadslieden 
aankloppen. In deze rubriek wordt 
een vraag gepubliceerd die aan 
het Advies- en Informatiepunt 
is gesteld. De informatie is 
algemeen. Er kunnen geen rechten 
aan worden ontleend.

Vraag:
Heb ik een begrafenisverzekering 
nodig?

Antwoord:
Een begrafenis of crematie kost al 
gauw duizenden euros. Er bestaan 
verschillende soorten verzekerin
gen die de kosten van de uitvaart 
dekken:
• Een naturaverzekering.  

De naturauitvaartverzekering 
bestaat uit een vast pakket. Dat 
pakket bepaalt men vooraf met 
de verzekeraar. Denk aan het aan
tal volgauto’s, de rouwkaarten en 
de invulling van de bijeenkomst. 
De wensen bepalen de premie 
die men betaalt. De verzekeraar 
neemt alle zorg vervolgens uit 
handen. De verzekering keert 
geen geld uit. 

• Een kapitaalverzekering.  
De kapitaalverzekering keert bij 
overlijden een geldbedrag uit. 
Hoeveel dat is spreekt men af bij 
het afsluiten van de verzekering. 
Met dat bedrag kunnen de nabe
staanden de begrafenis of crema
tie betalen. Daarnaast kan men 
allerlei extra zorg meeverzekeren, 
bijvoorbeeld terminale zorg of 
nazorg bij rouwverwerking.

Ook een combinatie is mogelijk.

Voor Turken en Marokkanen be
staan polissen die zijn toegesneden 
op begraven in hun thuisland.

Bij uitvaartverzekeraars kan men 
uitvaartwensen vastleggen. Dit kan 
op papier of digitaal. Nabestaanden 
kunnen de wensen opvragen bij de 
verzekeraar. Voor meer informatie:  
vanatotzekerheid.nl.

Of het nodig is een uitvaartverze
kering af te sluiten, hangt af van de 
omstandigheden. Nabestaanden 
van werknemers, van mensen met 
een uitkering of een pensioen krij
gen een overlijdensuitkering. Men
sen kunnen een levensverzekering 
hebben afgesloten voor dit doel of 
gespaard hebben. Het is in elk geval 
zinvol om er voor te zorgen dat u 
het goed geregeld hebt naar uw ei
gen wens. Zie voor meer informatie 
vanatotzekerheid.nl

Tot slot: Wist u dat er voor mensen 
met een laag inkomen budget
uitvaartverzekeringen zijn? 

Meer weten?
Kijk dan op onze geheel vernieuwde 
website www.sociom.nl.
Of kom naar het inloopspreekuur:
in Boxmeer:  
op maandag, woensdag en donder
dag van 10.00 tot 12.00 uur in De 
Weijer.
In Sint Anthonis:  
op donderdag van 14.00 tot 15.00 
uur in MFC Oelbroeck. 
Of bel voor een afspraak op maan
dag t/m donderdag tussen 09.00 en 
10.00 uur telefoonnummer  
0485700500. 

Advies- en Informatiepunt in Boxmeer
--- Artikel van het AIB ---
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