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Een betalingsmededeling is een overzicht waarin de
bedragen van uw artikel 19-toeslag en de eventuele
periodiek betaalde voorzieningen staan vermeld.
Verderop in deze brochure vindt u meer informatie over
deze verschillende vormen van financiële ondersteuning.
In de betalingsmededeling staan de totalen van de
verschillende berekeningen en het bedrag dat op uw
rekening wordt overgemaakt. Iedere keer als de betaling
verandert, krijgt u een nieuwe betalingsmededeling.

De betalingsmededeling Wanneer krijgt u een betalingsmededeling?
U krijgt een betalingsmededeling als uw artikel 19-toeslag en eventuele
periodiek betaalde bijdragen in kosten voor het eerst zijn berekend.
Daarna krijgt u een betalingsmededeling in alle gevallen dat de betaling
verandert. De betaling verandert bijvoorbeeld als uw eigen bijdrage bij een
tegemoetkoming opnieuw is vastgesteld. Daarnaast vinden er wijzigingen
plaats bij periodieke aanpassingen van de artikel 19-toeslag en bepaalde
voorzieningen. Normaal gesproken vinden deze aanpassingen plaats per
januari en juli van elk jaar.

Indeling van de
betalingsmededeling

Onze betalingsmededeling is een overzicht met bedragen. Deze bedragen zijn
ingedeeld in een aantal blokken.
Gegevensblok rechtsboven
In het gegevensblok rechtsboven vindt u de volgende gegevens:
-- uw correspondentienummer;
-- uw burgerservicenummer;
-- het telefoonnummer dat u kunt bellen voor nadere informatie over de
betalingsmededeling;
-- de tabel: hier is altijd ‘groen’ ingevuld;
-- de loonheffingskorting: hier is meestal altijd ‘0’ ingevuld. Dit betekent dat
er geen loonheffingskorting wordt toegepast;
-- de status van de betaling: voorschot of vastgesteld.
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Maand
Hier staan de volgende maandbedragen:
-- het totaalbedrag aan vergoedingen;
-- het totaalbedrag aan tegemoetkomingen;
-- het bedrag aan draagkracht (eigen bijdrage tegemoetkomingen);
-- het totaalbedrag aan voorzieningen (dit zijn de totaalbedragen aan
vergoedingen en tegemoetkomingen minus het bedrag aan draagkracht);
-- het bedrag aan toeslag artikel 19 bij de Wubo;
-- het subtotaal (dit is het totaalbedrag aan voorzieningen en toeslag
artikel 19);
-- het netto betaalbare bedrag aan voorzieningen en toeslag artikel 19.
Betalingen
In dit blok vindt u:
-- het rekeningnummer waarop de betaling wordt gedaan. Als u een
bankrekening in het buitenland heeft, is hier echter niets ingevuld;
-- het bedrag dat wordt overgemaakt naar het rekeningnummer;
-- een mededeling die aangeeft waarop de betaling betrekking heeft
(bijvoorbeeld: Uitkering Wubo januari 2016).
Cumulatieven
In dit blok staan de cumulatieve gegevens (de ‘totalen’) van de belastbare
betalingen over het lopende jaar. De artikel 19-toeslag en eventuele
voorzieningen die u krijgt, zijn geen belastbare betalingen. Daarom staat er in
uw geval altijd een ‘0’ in dit blok. Als er ‘te veel ontvangen bedragen’ zijn
berekend, kunt u deze ook in dit blok vinden.

Toeslag artikel 19

Met de toekenningsbeschikking is aan u de toeslag ter verbetering van uw
levensomstandigheden (artikel 19 van de Wubo) toegekend. Deze toeslag
bestaat uit een vast bedrag per maand dat niet afhangt van de hoogte van uw
andere inkomsten. De hoogte van het bedrag is al in de toekennende
beschikking genoemd.
Indexering
Uw artikel 19-toeslag wordt aangepast met dezelfde indexering als die van het
wettelijke minimumloon. Deze indexering vindt normaal gesproken ieder half
jaar plaats. U krijgt daarover bericht via een betalingsmededeling.
Beëindiging artikel 19-toeslag
Bij overlijden van de gerechtigde wordt de toeslag beëindigd met ingang van
de eerste dag van de maand volgende op die waarin het overlijden heeft
plaatsgevonden. De nabestaande van een burger-oorlogsslachtoffer kan geen
artikel 19-toeslag krijgen.
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Naast de artikel 19-toeslag kunt u ook bijdragen in kosten krijgen in de vorm
van vergoedingen en tegemoetkomingen. Veel bijdragen in kosten worden
maandelijks uitbetaald. In de betalingsmededeling wordt het totaal
betaalbare bedrag voor deze toegekende periodieke voorzieningen
aangegeven. Voorzieningen waarvoor u een declaratie moet indienen, worden
niet in de vaststellingsbeschikking en de betalingsmededeling opgenomen.
De betaling van deze voorzieningen wordt vermeld in een zogeheten
betalingsbeschikking.
Vergoeding
Een vergoeding is een bijdrage in kosten van voorzieningen waarvoor een
medische noodzaak bestaat. Deze kosten worden in principe volledig
vergoed.
Tegemoetkoming
Een tegemoetkoming is een bijdrage in de kosten van voorzieningen die om
sociaal-medische redenen wenselijk zijn. De hoogte van de betaling bij een
tegemoetkoming hangt af van uw totale inkomen. Er wordt een eigen bijdrage
berekend op basis van uw inkomen (de zogenoemde ‘draagkracht’). Als de
eigen bijdrage groter is dan het bedrag dat in de beschikking wordt genoemd
volgt er geen betaling.
Vaststelling eigen bijdrage tegemoetkoming
Bij het vaststellen van de eigen bijdrage bij een tegemoetkoming gaan wij uit
van uw totale inkomen. Hierbij geldt het volgende:
-- als uw totale inkomen lager is dan de maximum-grondslag van een
periodieke uitkering, dan wordt 80% van de minimum-grondslag van een
periodieke uitkering van dit inkomen afgetrokken. 10% procent van het
bedrag dat dan overblijft, is het bedrag van de eigen bijdrage. De eigen
bijdrage wordt afgetrokken van de vastgestelde bruto-tegemoetkoming;
-- als uw inkomen boven de maximum-grondslag van een periodieke uitkering
ligt, wordt de helft van het gedeelte van uw inkomen dat daarboven ligt bij
de eigen bijdrage opgeteld.
Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt geen rekening gehouden met
inkomsten uit vermogen.
Nieuwe vaststelling eigen bijdrage
Op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt, wordt uw eigen bijdrage
opnieuw vastgesteld. Om uw eigen bijdrage dan opnieuw te kunnen
berekenen, zullen wij financiële informatie bij u opvragen.
U kunt ook zelf een verzoek doen om uw eigen bijdrage opnieuw vast te
stellen. Een dergelijk verzoek wordt ingewilligd als uit de nieuwe berekening
van uw eigen bijdrage blijkt dat deze meer dan 30% afwijkt van de eerder
vastgestelde eigen bijdrage. Als uw eigen bijdrage opnieuw is vastgesteld,
krijgt u een betalingsmededeling.
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Normbedragen
Bij veel vergoedingen en tegemoetkomingen wordt gewerkt met
normbedragen. Een normbedrag geeft aan wat het maximaal betaalbare
bedrag voor een bepaalde voorziening is. In veel gevallen wordt het
maximum-bedrag volledig uitbetaald. De normbedragen zijn gebaseerd op
onderzoek naar de kosten van de desbetreffende voorziening. Dit onderzoek
wordt met een vaste regelmaat gedaan en de normbedragen worden hierop
aangepast als dat nodig is.
Voor sommige voorzieningen die weinig voorkomen, wordt de vergoeding of
tegemoetkoming vastgesteld op basis van offertes of prijsopgaven die zelf
moeten worden ingezonden. Bij de vaststelling geldt als uitgangspunt dat de
vergoeding of tegemoetkoming toereikend moet zijn voor de goedkoopste
adequate voorziening.
Belastingvrij
Vergoedingen en tegemoetkomingen worden fiscaal gezien niet als inkomsten
beschouwd en om die reden worden deze belastingvrij uitgekeerd. De aan u
betaalde vergoedingen en tegemoetkomingen komen dan ook niet voor op
een jaaropgave.
Beëindiging vergoeding of tegemoetkoming bij opname
Maandelijkse vergoedingen en tegemoetkomingen worden beëindigd als u
verhuist naar een instelling voor zorg met verblijf op grond van de Wet op de
Langdurige Zorg (WLZ) en u voor de betreffende voorzieningen geen kosten
meer maakt. De beëindiging vindt plaats met een beschikking en gaat in op
de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de
opname heeft plaatsgevonden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u
naar onze brochure ‘Bijdragen in kosten Vergoedingen en tegemoetkomingen
bij de Wuv en Wubo’.
Beëindiging vergoeding of tegemoetkoming bij overlijden
Vergoedingen en tegemoetkomingen worden ook beëindigd als u komt te
overlijden. Als u alleenstaande bent, vindt de beëindiging plaats in de maand
na overlijden. Als u gehuwd of samenwonend bent, vindt de beëindiging ook
plaats in de maand na overlijden. Een aantal vergoedingen en tegemoet
komingen kan echter, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk worden
voortgezet ten behoeve van de achterblijvende partner. Kijk voor meer
informatie in onze brochure ‘Bijdragen in kosten Vergoedingen en
tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo’.
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Eindheffingsregeling
Voor de artikel 19-toeslag geldt de ‘eindheffingsregeling’. De eindheffings
regeling houdt in dat de SVB de loonheffing voor de toeslag betaalt en dat u
de toeslag belastingvrij ontvangt. Daardoor telt deze toeslag ook niet mee
voor andere inkomensafhankelijke regelingen zoals de huursubsidie en de
zorgtoeslag.
Belastingvrije bedragen
Naast de bedragen die onder de eindheffingsregeling vallen worden ook
vergoedingen en tegemoetkomingen belastingvrij uitgekeerd.
Jaaropgave
Over de artikel 19-toeslag en eventuele voorzieningen die u krijgt, hoeft u
geen belasting te betalen. U hoeft dan ook geen aangifte te doen bij de
Belastingdienst. Om die reden krijgt u geen jaaropgave toegestuurd.

Wilt u meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over de
betalingsmededeling of zijn er vragen over de brochure zelf? Dan kunt u
telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer dat rechtsboven op de
betalingsmededeling staat vermeld. Als u belt voor informatie is het handig
dat u uw correspondentienummer bij de hand heeft. Onze medewerkers
kunnen dan snel uw gegevens opzoeken.
Deze brochure bevat algemene informatie. Aan de inhoud van deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.

De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden) verzorgt de
uitvoering van de Nederlandse wetten en regelingen voor
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen
kunt u daar terecht. Aanvragen van nieuwe cliënten worden
beoordeeld door de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR).
De PUR stelt ook het beleid vast.

