
 

 

1 

                      Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen              

                          Burgerkracht Uit Samenwerking.                       
Brabantse Koepelorganisatie BUS, Hoefstraat 175, 5014 NK Tilburg 

Contacten: per e-mail: info@debus.nl  en voor info: web: www.debus.nl

 
                VOORZIENINGEN en REGELINGEN VOOR BURGERS MET MINIMA-INKOMEN 2022. 
Heeft u een totaal gezinsinkomen (voordeurregeling) op bijstandsniveau of net erboven dan komt u wellicht 
in aanmerking voor een aantal voorzieningen en regelingen voor mensen met een laag inkomen. Uw totale 
gezinsinkomen moet op of op net boven de bijstandsnorm liggen. (noot BUS: Meestal varieert dit van 100% tot 130% 

van de bijstandsnorm, wel afhankelijk voor de regeling die men wenst aan te vragen.)  
De bijstandsnorm voor 2021 en 2022 is voor personen tussen de 21e en de pensioengerechtigdenleeftijd. Deze zijn: 

Gehuwden en Samenwonenden               :Totaal netto-inkomen (2021) € 1.463,95  / Totaal netto-inkomen (2022): € 1.481,60 

p.mnd .                                                                                        
Alleenstaanden (of alleenstaande ouder) :Totaal netto-inkomen (2021) €: 1.024,76 / Totaal netto-inkomen (2022): € 1.037,12 

p.mnd. 

Het kan zijn dat er nog bij een aantal gemeentelijke regelingen ook naar uw vermogen (bijv. spaargeld) gekeken wordt. 
In de door de gemeente verstrekte aanvraagformulieren vindt u hierover meer informatie. 

Let op: Gemeentelijke voorzieningen en regelingen kunnen van gemeente tot gemeente enigszins verschillen. Daar wij via dit docu-

ment vooral de informatie geven over de algemene opzet. Informeer bij u gemeente welke regelingen en voorzieningen er zijn. 

 

         Een opsomming van voorzieningen en regelingen: 
□ Individuele Inkomenstoeslag:  
Deze toeslag wordt door de gemeente eenmaal per 12 maanden uitgekeerd aan personen die geen uitzicht op werk (ho-

ger inkomen) hebben. Vereiste bij de individuele inkomenstoeslag is dat u al 3 jaar lang een laag inkomen gehad heeft. 

De toeslag bestaat uit een geldbedrag. U vraagt een individuele inkomenstoeslag bij uw gemeente aan waar u woont. 
 
□ Collectieve Zorgverzekering voor de minima:  

Dit is een collectieve zorgverzekering afgesloten door de gemeente bij een zorgverzekeraar. De Verzekeringsvoorwaar-

den zijn goed en veelal tegen een gunstige premie. Er geldt vaak ook een optie om géén eigen risico te betalen. Hiervoor 

moet u wel een hogere maandpremie betalen. Informatie kunt u via uw eigen gemeente krijgen of u gaat op internet 

naar: www.gezondverzekerd.nl 
 
□ Kwijtschelding: Belasting en heffingen:  
Deze kwijtschelding geldt voor een veelvoud van gemeentelijke belastingen. Deze kunnen (gedeeltelijk) kwijtgeschol-

den worden als u een laag inkomen heeft. Er wordt ook gekeken naar uw bankrekening en spaartegoeden, een eigen 

woning met overwaarde en een gemotoriseerd voertuig. Voor vragen neem contact op met uw gemeente. 
 
□ Bijzondere Bijstand:  
Heeft u hoge bijzondere en noodzakelijke kosten dan kunt u daarvoor mogelijk Bijzondere Bijstand aanvragen bij uw 

gemeente. De kosten mogen niet op een andere manier vergoedt kunnen worden. De volgende kosten kunnen hiervoor 

in aanmerking komen als het gaat om een eigen bijdrage: thuiszorg / maaltijdvoorziening / bril en contactlenzen / tand-

artskosten en eventueel duurzame gebruiksgoederen. Onder duurzame gebruiksgoederen kan worden verstaan: Het aan-

schaffen van: gordijnen, kooktoestel, stofzuiger, beddengoed, matras, fiets, wasmachine etc. De gemeente kan verschil-

lend mee omgaan als u een regeling aanvraagt namelijk: u krijgt het gevraagde vergoed, u wordt ‘n vorm van lening 

aangeboden, u krijgt het in de vorm als gift. Gemeenten gaan daar ieder op zijn eigen wijze mee om, informeer bij de u 

gemeente. Indien u een beroep wil doen op een regeling van de Bijzondere Bijstand, informeer vooraf bij uw gemeente 

welke mogelijkheden er zijn en draag altijd zorg voor het inkoopbewijs en geef per kassabon of factuur inzage in wat u 

betaald hebt. 
 
□ Tegemoetkoming in kosten: Chronisch zieken en Gehandicapten: 
Ziekte, een handicap en ouderdom brengen vaak extra kosten met zich u kunt voor de noodzakelijke kosten, welke u 

maakt, waarschijnlijk in aanmerking komen voor een vergoedingsregeling. Voor de goede orde, niet iedere gemeente 

kent een dergelijke vergoeding. Informeer bij de gemeente waar u woont of zij deze regeling ten uitvoer brengen en leg 

je persoonlijke vraag over wat je aan gemaakte kosten als vergoeding kunt aanvragen. 
 
□  Toeslagwet:             
Indien u een uitkering van het UWV ontvangt (WW-WAO-WIA etc.) en deze lager is dan de bijstandsnorm welke be-

hoort bij het jaar dat u de uitkering ontvangt en een toeslag wil aanvragen, dan dient u deze bij het UWV aan te vragen. 

De toeslag is een aanvulling op uw uitkering. U kunt telefonisch een aanvraagformulier aanvragen bij het UWV: 
tel. 088 – 8989294 of via internet: www.uwv.nl te gaan en het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en retour 

te zenden.                         
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- vervolg: Regelingen en Voorzieningen voor Minima betreft het jaar 2022: 
 

□ Toeslagen Belastingdienst:  
De huur- en zorgtoeslag zijn tegemoetkomingen voor respectievelijk de vaste maandelijkse huurkosten en zorgpremie-

kosten. Heeft u voor een of meerdere van uw kinderen kinderopvang, dan is er een kinderopvangtoeslag. Ook is er een 

compensatie van de kosten van kinderen voor mensen met een lager inkomen. Deze regeling is: kindgebondenbudget. 

Indien u denkt in aanmerking te (moeten) komen voor een of meerdere van deze regelingen dan dient u die bij de Belas-

tingdienst aan te vragen.  Aanvraagformulier: bellen naar 0800-0543 of via internet: www.belastingdienst.nl 

 

□ Meedoen Participeren in de samenleving:         
In veel gemeenten zijn er regelingen gemaakt om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen kunnen meedoen. 

Vaak is er een uitkering welke bijdraagt in de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele 

activiteiten. Te denken aan: zwemabonnement, bezoek aan bioscoop en/of schouwburg, abonnement bibliotheek. Infor-

meer of u in uw gemeente in aanmerking komt voor vergoeding en op welke wijze u de aanvraag moet indienen. 
 

□ Kinderen – doen – mee – regelingen: 
Kosten voor schoolgaande kinderen kunnen in aanmerking komen voor tegemoetkoming in kosten. Vergoeding van 

kosten zoals: Contributie voor sporten en/of cultuur. De tegemoetkoming in kosten kan worden aangevraagd bij Stich-

ting Leergeld. Ook zijn er mogelijkheden de aanvraag in te dienen bij: Nationale Fonds Kinderhulp, de Sinterklaasbank, 

Stichting Jarige Job, en er zijn vergoedingen mogelijk voor Mbo-opleidingen. (Deze laatste geldt voor kinderen onder 

de 16 jaar). Meer info: www.jeugdfondsportencultuur.nl / www.leergeld.nl / www.kinderhulp.nl www.sinterklaasbank.nl 

/ www.stichtingjarigejob.nl /of via de school van uw kind. 
 

□ ID-kaart / verblijfsvergunning onder 18 jaar: 
In sommige gemeenten kunt u een vergoeding krijgen als u een laag inkomen heeft. Informeer bij uw gemeente of zij 

ook een dergelijke regeling hebben en hoe je ervoor in aanmerking kunt komen. 
 

□ Woonkostentoeslag: 
Dit is een tijdelijke, maandelijkse aanvulling op het inkomen om de hoge kosten van de woning te kunnen betalen. Het 

is speciaal bedoeld voor mensen die geen huurtoeslag kunnen krijgen. Voornamelijk is deze regeling bedoeld voor men-

sen met een koophuis, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen ook mensen met een huurhuis in aanmerking komen. 
Aan te vragen bij uw gemeente, waarbij te vermelden dat niet iedere gemeente de regeling in haar beleid heeft staan. 
 

□ Individuele Studietoeslag: 
De individuele studietoelage is bedoeld voor studenten die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn een bijbaantje 

naast de studie te hebben. Deze toeslag bestaat uit een vast bedrag per maand van € 150, = vanaf 18 jaar en van € 300, = 
vanaf 21+. Deze regeling is er in alle gemeente, benader je gemeente en vraag naar de regeling. 
 

□ Voedsel-Kleding en Speelgoedbank: 
Heeft u een uitzonderlijk laag inkomen en komt u voor kortere of langere tijd niet rond, dan kunt u aanspraak maken op 

de noodhulp van de voedselbank, kledingbank of speelgoedbank. Informatie ga naar: www.voedselbankennederland.nl 

Of bel naar 088 – 5435435. Voor de kledingbank ga naar: www.kledingbank.nl . Informeer bij uw gemeente of er in de 

buurt een speelgoedbank is.  
 

□ Energietoeslag: 
Huishoudens met een laag inkomen krijgen eenmalig een energietoeslag van € 200, = i.v.m. sterk stijgende energieprij-

zen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt krijgt u dit automatisch uitbetaald. Indien u geen bijstandsuitkering ontvangt 

maar rond moet komen van een laag inkomen kunt u bij uw gemeente de energietoeslag aanvragen. 
 

□ Schuldhulpverlening: 
Bij het hebben van geldzorgen en niet rond kunnen komen met uw inkomen waardoor er schulden zijn ontstaan heeft de 

gemeente een kerntaak om u te helpen bij het oplossen van dit probleem. U vraagt een schuldhulpverleningstraject aan 

bij uw gemeente. Wij adviseren u, zodra u in de schulden terecht komt, schroom u niet en raadpleeg uw gemeente. 
 

□ Belastingteruggave: 
Voor veel mensen met een laag inkomen die ook het nodige mankeren is het raadzaam jaarlijks belastingaangifte te 

doen. Dit kan als bij u maandelijks inkomsten- of loonbelasting wordt ingehouden op uw inkomen. Bij de aangifte kunt 

u gebruik maken van de aftrekpost “buitengewone uitgaven ziektekosten”. Meer info vindt u op: www.meerkosten.nl 

of bel naar de belastingdienst tel: 0800 – 0543.  
 

□Wat kan BUS voor u betekenen als u meent in aanmerking te kunnen komen voor een van de voorzieningen of 

regelingen: Stuur een mail naar info@debus.nl. Geef in het kort aan wat u wilt weten en wij zullen z.s.m. mailcontact 

of telefonisch contact met u zoeken om u op weg te helpen.                                         Tilburg: 08.02.22 – Bestuur BUS. 
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