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In september 2017 verscheen de U wijzer, het boek van U Centraal en de Tussenvoorziening met het 

overzicht met alle financiële regels en regelingen in de gemeente Utrecht. Dit inlegvel geeft de 

situatie weer per 1 juli 2018. 

 

Pagina / alinea Actuele informatie 

8 / 1.3.4 IOAZ, inkomensvoorziening oudere zelfstandigen 

De bedragen in de opsomming zijn aangepast 

• de inkomsten (de winst) uit het bedrijf waren de laatste 3 jaar minder dan 
gemiddeld € 23.938  bruto per jaar; ook eventuele andere inkomsten dan winst 
uit bedrijf tellen mee, 

• voor de toekomst wordt een inkomen verwacht van minder dan € 25.433  bruto 
per jaar. 

13 / 1.3.8 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) 

De tekst is aangevuld met: 

De uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen is per 1 januari 2018 verlaagd van 75 
naar 70% van het minimumloon. Veel Wajongers kunnen hierdoor onder het sociaal 
minimum komen en moeten om dat te voorkomen een toeslag aanvragen bij UWV. 

18 / 2.1.1 Collectieve zorgverzekering: U-polis 

De tekst vervalt en is vervangen door: 
De gemeente Utrecht heeft een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag 
inkomen (tot 125% van de bijstandsnorm): de U-polis. De gemeente werkt daarvoor per 
2018 samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. U kunt deelnemen aan deze 
verzekering als u in Utrecht woont en een U-pas heeft. De U-polis bestaat uit een 
basisverzekering en een verplichte aanvullende verzekering. Zorg en Zekerheid geeft 
korting op de premie en ook de gemeente Utrecht betaalt mee. Er zijn twee pakketten: 
• Utrecht Standaard: een goede keuze als u geen hoge zorgkosten verwacht, 

maar wel goed verzekerd wilt zijn. Utrecht Standaard kost € 125,63 per maand. 
• Utrecht Top: de beste keuze als u hoge zorgkosten hebt. Het eigen risico is 

meeverzekerd en u krijgt uitgebreide vergoedingen. Ook wordt de eigen 
bijdrage Wmo/Wlz vergoed. Utrecht Top kost € 172,53 per maand. 

20 / 2.1.4 Proef met huurkorting  

De tekst vervalt en is vervangen door: 

Huurders van een sociale huurwoning van Bo-Ex, GroenWest, Mitros, Portaal of SSH 
kunnen bij hun verhuurder vragen om huurkorting. Het gaat om een proef tot 1 
september 2019 voor huishoudens van: 
• een of twee personen met een kale huur tussen € 592,55 en € 710,68 
• drie personen of meer met een kale huur tussen € 635,05 en € 710,68 
Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op www.utrecht.nl/werk-en-inkomen, 
onder extra’s bij een laag inkomen/huurkorting. 

21 / 2.1.8 Tegemoetkoming zorgkosten  

De tekst vervalt en is vervangen door: 

In 2017 konden inwoners van Utrecht met hoge zorgkosten een tegemoetkoming van  
€ 200 aanvragen. In september 2018 beslist de gemeente of en hoe inwoners opnieuw 
een aanvraag kunnen doen. Kijk daarvoor in september op www.utrecht.nl/werk-en-
inkomen. 

27 / 3.1.2 Inkomstenbelasting: Aangifte doen 

Aanpassing in de tekst: 

Vrijwillig aangifte inkomstenbelasting doen kan tot vijf jaar terug: tot 31 december 
2018 is dus nog aangifte mogelijk over belastingjaar 2013. 
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29 / 3.1.2 Inkomstenbelasting: Voorlopige aanslag in verband met heffingskortingen 

Aanpassing in de tekst: 

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is er voor alleenstaande ouders en voor de 
minstverdienende ouder van tweeverdieners die werken en in het kalenderjaar een 
inwonend kind hebben dat op 1 januari jonger was dan 12 jaar. De hoogte van de 
korting hangt af van het arbeidsinkomen. Dat moet in 2018 € 4.934 zijn of meer. 

37 / 3.2 Toeslagen (Awir): Persoonlijke betalingsregeling 

Toevoeging: 

Er is een maatregel getroffen voor ouders die kinderopvangtoeslag (geheel of 
gedeeltelijk) niet uitbetaald krijgen omdat de Belastingdienst/Toeslagen (B/T) het 
bedrag verrekent met openstaande toeslagschulden. Als de B/T een verzoek van de 
ouders voor een persoonlijke betalingsregeling heeft afgewezen vanwege opzet of 
grove schuld, kunnen deze ouders de B/T vragen om rekening te houden met het 
bestaansminimum en met de eigen bijdrage voor de kinderopvangtoeslag. Om gebruik 
te maken van de maatregel kan men bellen met de BelastingTelefoon (0800 0543). 

38 / 3.2.1 Huurtoeslag: Inkomen nét te hoog 

Aanpassing in de tekst: 

De maximale huurtoeslaggrens is in 2018 € 417,34 voor aanvragers tot 23 jaar zonder 
ten laste komende kinderen en € 710,68 voor andere aanvragers. 

N.B. Let niet alleen op de inkomensgrens voor de huurtoeslag 2018, maar ook op 
eventueel vermogen op 1 januari 2018. 

78 / 6.2.2 Sociale huurwoning regio Utrecht: Huisvestingsvergunning 

Aanpassing in de tekst: 

• Het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen is maximaal € 36.165 (peildatum 1 
januari 2018). In een aantal gevallen ligt het maximum hoger, namelijk 
€ 47.073. Zie hiervoor de inkomensvoorwaarden op www.woningnet.nl. 

78 / 6.2.2 Sociale huurwoning regio Utrecht: Passend toewijzen en inkomensvoor-
waarden bij reageren 

Aanpassing in de tekst: 

Aan de hand van inkomen en huishoudgrootte kan men reageren op woningen met een 
maximale kale huurprijs: 

• Voor een 1-persoonshuishouden met jaarinkomen tot € 22.400 en voor een  
• 2-persoonshuishouden tot € 30.400, is de maximale kale huurprijs € 597,40.  
• Voor een 3- of meerpersoonshuishouden en een inkomen tot € 30.400 is de 

maximale huurprijs € 640,14.  
• Vanaf de AOW-leeftijd gelden andere grenzen. 

 

Wie een inkomen boven de huurtoeslaggrens heeft maar onder € 36.165 kan op alle 
woningen reageren, maar mensen met een inkomen onder de huurtoeslaggrens krijgen 
voorrang bij de toewijzing van goedkopere woningen. 

Wie een inkomen heeft tussen € 36.798 en € 47.073 kan alleen reageren op woningen 
met een kale huurprijs vanaf € 640,14. 

Met een inkomen boven € 47.073 is het alleen mogelijk om in aanmerking te komen 
voor een sociale huurwoning als er een urgentie of een indicatie is. 

79 / 6.2.2 Sociale huurwoning regio Utrecht: Urgentie 

Aanpassing in de tekst: 

De basisvoorwaarden voor een urgentie zijn: 

• inschrijving bij WoningNet, 
• gezinsinkomen onder € 47.073 

 


