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        VERBORGEN ARMOEDE ONDER OUDEREN – SENIOREN BESPREEKBAAR MAKEN! 
Te vaak moeten we horen dat ouderen het wel redden met hun A.O.W.-uitkering en eventueel aangevuld met een 

pensioen maar in de praktijk blijkt dat bij vele geen “vetpot” te zijn. Het is dus langzaamaan tijd om de werkelijkheid 

onder ogen te zien en hardop te vertellen hoe het werkelijk zit. Vele ouderen – senioren ontvangen een volledig A.O.W. 

gerelateerde uitkering eventueel aangevuld met een volwaardig pensioen of een gedeeltelijk pensioen of met een 

aanvullende inkomensvoorzieningsregeling om het inkomen aangevuld te krijgen tot het wettelijke sociaal 

minimuminkomen.  
In Nederland hebben we diverse doelgroepen ouderen – senioren die vanaf hun pensioengerechtigden leeftijd rond 

moeten komen van hun Ouderdomsuitkering  (AOW) en een pensioen welke als 12 jaar niet is geïndiceerd of 

pensioenen die zelfs zijn gekort. Waar men als ouderen – senioren op had gerekend te kunnen ontvangen zodra zij de 

pensioengerechtigdeleeftijd zouden bereiken kwamen bedrogen uit en hadden geen “poot” om op te staan om hun 

aanspraak op hun rechten aan te vechten dan wel te verkrijgen. 
Daarnaast zijn er zelfs ouderen – senioren zelfs met een klein pensioen ten gevolge van een onvolledig arbeidsverleden 

dan wel veelvuldige wisselende werkgevers of momenten dat er een uitkering van de Werkloosheidswet 
(W.W.) werd ontvangen waarin geen sprake was van opbouw van pensioenrechten.  
We horen maar al te vaak dat wij in Nederland een heel goed pensioen zouden hebben waarmee we behoren tot de beste 

van de wereld alleen IJsland zou een beter pensioen voor hun ouderen hebben geregeld. 
Als we naar onze oudedagvoorziening kijken blijkt dat we op papier een goede regeling tot stand hebben gebracht maar 

in de praktijk blijkt dat deze goede regeling niet voor iedere gepensioneerde opgaat. 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongeveer de helft van onze gepensioneerden een aanvulling op de AOW misloopt en 

daardoor onder het bijstandsniveau terecht komt. Het zou gaan om ca. 40.000 tot 50.000 huishoudens welke rond 

moeten zien te komen met een of een AOW of met een klein AOW en klein pensioen. 
Vele ouderen – senioren zijn onbekend met de regeling en de ingewikkeldheid om deze regeling aan te vragen. 
Een te lage kennis van zaken als het gaat om het bestaan van een aanvullende regeling, aan te vragen bij de gemeente en 

uit te keren door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of te lage taalvaardigheid of onvoldoende administratieve 

vaardigheden in huis om en dergelijke aanvraag te regelen. 
Het is niet bekend hoe groot het aantal ouderen – senioren zijn welke gebruik maken van een voedselbank of 

tweedehands kledingbeurs maar dar er vele zijn daar kunnen we in onze samenleving niet om heen. 
Het wordt dus tijd dat voor deze doelgroep aandacht gaat komen want de gevolgen van ‘verborgen’ armoede is te groot. 

Denk maar eens aan de zorgen die het maandelijks teweeg brengt om met een bescheiden inkomen rond moeten zien te 

komen. Wat doet dot allemaal met de gezondheid van ouderen – senioren en maar niet te spreken wat het doet met de 

spanningen en sfeer achter de voordeur. Vele ouderen kunnen ten gevolge van te weinig inkomen niet actief participeren 

in onze samenleving. Door dit alles worden ouderen – senioren op afstand gezet en uitgesloten van de meest belangrijke 

elementen van het leven te weten: ontmoeten, ontspannen een deelnemen aan de samenleving.  
De hoogte van de AOW- uitkering per 01.01.2022 is: 
* Alleenstaande:  € 1.316,77 bruto per maand / Netto is dit € 1.244,35 per maand. 
Bij de netto-uitkering is rekening gehouden met € 251,83 loonheffingskorting en € 72,42 inhouding Zorgverzeke- 
rigswet. Let wel, ouderen – senioren moeten dan vanaf 18 jaar tot hun pensioengerechtigdeleeftijd woonachtig zijn 

geweest in Nederland. (ook hier zijn uitzonderingsregelingen op) Hierboven op komt uw opgebouwd pensioen. Mocht u 

geen of te laag pensioen hebben opgebouwd informeer dan bij uw gemeente voor eventueel een aanvulling op uw totale 

maandinkomen. BUS kan en wil u hier meer over vertellen – mail ons: info@debus.nl 

* Gehuwd of samenwonend: € 901,07 per gepensioneerde bruto per maand / Netto is dit € 851,52 per maand. 
Bij de netto-uitkering is rekening gehouden met € 172,50 loonheffingskorting en € 19,55 inhouding 

Zorgverzekeringswet. Let wel, ouderen – senioren die samenwonen en de gepensioneerde leeftijd hebben bereikt, 

ontvangen beide deze AOW-uitkering. Heeft een van de partners nog niet de pensioengerechtigden leeftijd bereikt dan 

kan hij/zij inkomen hebben uit werk of een andere vorm van inkomsten (uitkering – ZZP’er etc.). 
Hierboven op komt uw en eventueel van uw partner het opgebouwde pensioen. Is dat niet het geval dan is het inkomen 

voor u beide te laag om maandelijks rond te komen dan heeft u recht op een aanvullende uitkering. Informeer hierover 

bij uw gemeente. BUS kan en wil u hierover meer vertellen. - mail ons: info@debus.nl 

 

BUS helpt u: daar wij kennis en expertise in huis hebben om uw deskundig te woord te staan en verder te helpen: 
BUS is een Brabantse Koepelorganisatie die zich al vanaf 1992 inzet voor mensen welke afhankelijk zijn van een 

uitkering dan wel voor mensen welke dreigen hun baan te verliezen en aanspraak kunnen/moeten maken op een 

tijdelijke dan wel langdurige uitkering. Door in de gehele provincie Noord-Brabant jarenlang inloopspreekuur te 

organiseren hebben vele burgers deze spreekuurpunten weten te vinden en zijn door deskundige geschoolde 

vrijwilligers geholpen met administratieve hulp, begeleiding naar instanties en informatie en advies. Schroom u niet 

mail ons en wij helpen u. 
Mail naar ons: info@debus.nl en leg uw vraag aan ons voor wij mailen z.s.m. terug.                           Tilburg:24.04.22 
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