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Veranderingen doorgeven

Soms verandert er tijdens uw budgetbeheer iets in uw 
inkomen of in uw uitgaven. Het is belangrijk dat u deze 
wijzigingen aan uw contactpersoon doorgeeft.

Veranderingen
Sommige veranderingen komen elk jaar weer terug. 
Deze veranderingen zijn:

Verandering 
in geldzaken? 
Geef het door!

Huur

Uw verhuurder kan uw huur verhogen 
op 1 januari en 1 juli. Krijgt u hierover 
een brief? Stuur deze dan door aan 
uw contactpersoon.

1 januari
1 juli

Toeslagen

In januari worden de toeslagen 
opnieuw berekend. Stuur de brieven 
die u hierover krijgt door aan uw 
contactpersoon. 
Verandert uw inkomen tussentijds? 
Dan kan ook het bedrag van uw 
toeslagen veranderen. Het is daarom 
belangrijk om zelf uw toeslag aan te 
passen. Geef het nieuwe bedrag van 
uw inkomen en van uw toeslagen door 
aan uw contactpersoon.

januari

Gemeentelijke 
belastingen

De gemeente stuurt u in februari 
een aanslag voor de gemeentelijke 
belastingen. Het is belangrijk dat u deze 
brief doorstuurt aan uw contactpersoon. 
Dan kan uw contactpersoon zorgen dat 
de belastingen worden betaald. 
Misschien hebt u recht op kwijtschelding 
van de gemeentelijke belastingen. 
Vergeet niet om deze aan te vragen. 
Dat kan via: www.s-hertogenbosch.nl/
belastingen/kwijtschelding.

februari

Waterschapsbelasting

In juli krijgt u ook een aanslag voor de waterschapsbelasting. 
Stuur deze brief aan ons door. Wij zorgen dat de aanslag 
wordt betaald. Krijgt u kwijtschelding voor uw gemeentelijke 
belastingen? Dan krijgt u dat ook automatisch voor de 
waterschapsbelasting. U hoeft deze dan niet te betalen.

juli

Zorgverzekering 

Uw zorgverzekeraar stuurt elk jaar tussen 15 november en 
15 december de berekening voor het nieuwe jaar. Blijft u bij 
dezelfde zorgverzekeraar? Geef het nieuwe bedrag dan door 
aan uw contactpersoon. Wilt u overstappen naar een andere 
zorgverzekeraar? Overleg dan met uw contactpersoon of 
dit binnen uw budget past.

tussen
15 november 

en 15 december

Geef veranderingen zo snel mogelijk door.

Volg gemeente ’s-Hertogenbosch via:

Dat kan door de brieven die u krijgt te mailen 
naar uw contactpersoon.


