ISD BOL

Groene kaart

Vergoeding van bijzondere kosten:
bewindvoering - hulp van advocaat
ziekenbezoek
Extra kleur, extra mogelijkheden

Het leven is duur. Zeker als u een laag inkomen hebt. Er kan iets gebeuren in uw leven
waardoor u extra kosten maakt. Stel, u wordt ontslagen en bent het daar niet mee eens.
Dan kunnen de kosten van een advocaat hoog oplopen. Of uw moeder wordt ziek en u
wilt bij haar op bezoek gaan. De reiskosten kunnen dan net even teveel worden. In dit
soort situaties kunt u een groene kaart gebruiken. De extra kosten worden dan helemaal
of voor een deel vergoed.

Spelregels

Hoe het werkt leest u in deze folder. Er zijn natuurlijk wel wat spelregels, maar we
houden het makkelijk.

Andere gemeentekaarten

Uw gemeente doet meer voor u. Naast de groene kaart zijn er nog twee gekleurde
gemeentekaarten.
- een paarse kaart voor de kosten van activiteiten voor volwassenen vanaf 19 jaar.
- een grijze kaart voor de kosten van budgetbeheer en medische kosten.

Vergoeding van
bijzondere kosten!
Bewindvoering
Hulp van advocaat
Ziekenbezoek

Wie zegt dat een steuntje
in de rug niet leuk kan zijn?
De gemeentekaarten
geven nét dat beetje
extra kleur aan je leven.

Waar staat een groene kaart voor?

Er zijn vier verschillende groene kaarten.
1. Bewindvoering
Iedereen vergeet weleens een rekening te betalen, dat is niet zo’n punt. Maar sommige
mensen hebben écht extra hulp nodig bij hun geldzaken. In zo’n geval kan een rechter
een bewindvoerder aanstellen om de financiën te regelen. Deze zorgt er bijvoorbeeld voor
dat de vaste lasten, zoals de huur, verzekeringen en de energierekening, op tijd worden
betaald.
Wat is deze groene kaart waard?
De rechter beoordeelt of de bewindvoerder zijn werk goed heeft gedaan. De kosten van
de bewindvoerder vergoeden wij.
WSNP
Zit u in een wettelijk schuldsaneringstraject (WSNP), dan is er géén bijzondere bijstand
voor bewindvoerderskosten mogelijk.

2. Hulp van een advocaat
Stel u hebt ruzie met uw buurman of u zit in een echtscheiding. Dan probeert u er eerst
onderling uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u aankloppen bij het juridisch loket,
dat gratis rechtsbijstand geeft. Wanneer de rechtsbijstand door het juridisch loket niet
voldoende is, ontvangt u een ‘diagnosedocument’. Hierin staat wie het probleem het
beste kan oplossen, bijvoorbeeld een advocaat.
Wat is deze groene kaart waard?
Met deze kaart vergoeden wij de extra kosten van een advocaat. Hoeveel wij vergoeden
hangt af van uw persoonlijke situatie. Hebt u een diagnosedocument, dan krijgt u een
korting van 50 euro op de eigen bijdrage voor de toevoeging van een advocaat. Als u
bij de aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten van rechtsbijstand geen diagnosedocument kunt overleggen, dan krijgt u deze korting niet. Het is dus aan te raden het
juridisch loket te bezoeken. U vindt het op Geerstraat 105 in Heerlen. Het telefoonnummer is 0900-8020, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Meer informatie vindt u via www.juridischloket.nl.

Zo werkt het
- Thuis aanvragen met uw DigiD | Bij ISD BOL vraagt u de groene kaart snel en
gemakkelijk aan met uw DigiD. U gaat daarvoor naar de website www.isdbol.nl.
Bij Direct Regelen klikt u op de groene kaart van uw keuze. U hoeft maar een paar
vragen te beantwoorden. U krijgt dan van ons zo snel mogelijk antwoord.
- Digitaal aanvragen bij ISD BOL | Hebt u liever een handje hulp met digitaal aanvragen?
Kom dan naar ISD BOL. Wij helpen u bij het aanvragen.
- Aanvragen op papier | Wilt u op papier aanvragen? Ook dat kan. U haalt dan het
aanvraagformulier op tijdens het spreekuur gemeentekaarten en levert het hier in.
Als u geen bijstandsuitkering hebt levert u ook een formulier waarop u inkomen en
vermogen staat. Het verwerken van aanvragen op papier duurt het langst.
Wilt u een afspraak maken? Op de achterkant van deze folder staan alle openingstijden,
spreekuurtijden en telefoonnummers vermeld.

Voor wie?

Groene kaarten zijn er voor jong en oud, alleenstaanden en ouders met kinderen. U hoeft
alleen te laten zien dat u de extra hulp nodig hebt. Verder zijn de enige voorwaarden uw
inkomen en uw vermogen.

3. Ziekenbezoek
Wanneer een familielid ziek is, wilt u hem of haar graag bezoeken. Maar de reiskosten
vormen soms een probleem.
Wat is deze groene kaart waard?
Met deze groene kaart kunt u een vergoeding krijgen voor de vervoerkosten naar het
verpleegadres per bus, trein of auto. De hoogte van de vergoeding is de goedkoopste reis
per openbaar vervoer. U kunt de kaart gebruiken voor uw partner, uw (pleeg)kinderen of
uw ouders. Het aantal bezoeken dat wij met de groene kaart vergoeden is:
- bij ziekte (in ziekenhuis) 2 bezoeken per week;
- bij verpleging of verzorging in een zorginstelling (AWBZ) 1 bezoek per week;
- bij ernstige ziekte (terminale fase) 2 bezoeken per week.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet uw familielid langer dan één week
in een ziekenhuis of (verpleeg)inrichting verblijven. Bovendien moet het verpleegadres
buiten uw eigen gemeente zijn.

vergoeding
van
bijzondere
kosten
met de
groene
kaarten!

Inkomensgrenzen

In de tabel hieronder staat een overzicht van de inkomensgrenzen voor de groene kaart.
De bedragen betreffen de netto maandinkomens inclusief vakantietoeslag per januari 2019.
Hebt u een netto-inkomen minder dan de bedragen in het overzicht, dan kunt u per
groene kaart bijzondere bijstand ontvangen. Is uw inkomen hoger? Dan kunt u toch een
groene kaart indienen. Misschien krijgt u een deel van de kosten vergoed.
Let op: bij groene kaarten geldt een drempel van € 50,00. Dit betekent dat de kosten vanaf
50 euro worden vergoed. Heeft u een lager bedrag? Wacht dan totdat u een totaalbedrag
van 50 euro of meer hebt en vraag de vergoeding voor deze kosten in één keer aan.
21 jaar tot
pensioengerechtigde leeftijd

vanaf
pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden

€ 1612

€ 1720

Alleenstaande ouders

€ 1466

€ 1564

Alleenstaanden

€ 1099

€ 1173

Vermogensgrenzen

De vermogensgrens voor het recht hebben op het geld van de groene kaart is per januari
2019 voor een alleenstaande € 6.120,00 en voor een alleenstaande ouder en gehuwden/
samenwonenden samen € 12.240,00.
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Algemeen telefoonnummer voor niet-cliënten: 045 - 525 37 47
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur
maandag t/m donderdag van 13:30 tot 16:00 uur
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