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        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 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.--.-.-.-.--.-.-.--.-.- 

 
IS ER VOLDOENDE AANDACHT VOOR HET THEMA: ARMOEDE ONDER OUDEREN/SENIOREN? 
 

Als we eerlijk zijn en uitgaan van wat we via de landelijke of regionale media te horen krijgen is er veel te weinig aandacht 

voor de realiteit waar ouderen – senioren mee te maken hebben gekregen. Het is niet zo dat alle ouderen- 
senioren te maken hebben met het begrip verborgen armoede. Echter te veel ouderen moeten maandelijks de eindjes aan 

elkaar zien te knopen om het financieel voor elkaar te krijgen.  
Vele redenen en oorzaken zijn te benoemen waardoor een hele grote groep ouderen – senioren te maken hebben gekregen 

om niet onbezorgd van hun oude dag te kunnen genieten. Zaken die onder andere liggen in het arbeidsverleden, verbroken 

relaties en de directe gevolgen van pensioenoverdracht aan de ex-partner en de vele jaren (12) van het niet willen indiceren 

van de pensioenuitkeringen door de pensioenfondsen. 
 

De Algemene Ouderdomswet (AOW – uitkering): 
Deze uitkering kan iedere burger, voor hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, aanvragen bij de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB). In de meeste gevallen is het de SVB die tijdig (4 maanden) een bericht stuurt naar de burgers 

welke op korte termijn de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het bericht gaat veelal gepaard met een 

aanvraag/inschrijfformulier of de burger wordt gewezen om de AOW-aanvraag via de computer (digitale aanvraag) te doen. 

U wordt dan verwezen naar: www.svb.nl/ Dit alles geldt voor de mensen die in Nederland woonachtig zijn. Voor mensen 

die in het buitenland wonen maar recht hebben op een AOW-uitkering dienen deze uiterlijk 6 maanden voor de 

pensioengerechtigde leeftijd aan te vragen. Voor u geldt, dat u de aanvraag moet indienen in het land waar u op dat moment 

woonachtig bent. Belangrijk is dat u tijdig bij de aangewezen instelling informeert welke regels er voor u gelden daar ieder 

land zijn eigen regels heeft en u afhankelijk bent van die regels om op tijd uw AOW-uitkering te verkrijgen. 
De AOW-uitkering is een uitkering waarbij de Wetgever uitgaat dat u vanaf uw 18 levensjaar woonachtig bent in Nederland 

tot uw pensioengerechtigde leeftijd. Dan heeft u recht op de volledige AOW-uitkering. Bent u na uw 18e jaar in Nederland 

komen wonen en staat u als inwonende van Nederland officieel geregistreerd dan zal de SVB de hoogte van uw AOW-

uitkering moeten vaststellen op basis van de wettelijke periode van opgebouwd recht. Dit houdt in veel gevallen in dat u 

een gedeeltelijke AOW-uitkering gaat ontvangen. 
Afhankelijk van uw persoonlijke leefsituatie, zoals voordeurdeler en (neven) inkomsten van u dan wel bv. uw partner, heeft 

u het recht om een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderenregeling (AIO), bij uw gemeente aan te vragen. De 

gemeente zal uw aanvraag in behandeling nemen en de dan toegekende uitkering zal door de SVB gelijktijdig met uw 

AOW-uitkering worden uitgekeerd. Let wel een AIO-regeling is een bijstandsregeling. 
 

Verborgen armoede: Als u enkel en alleen een AOW-uitkering aangevuld met een AIO-regeling ontvangt is niet uit te 

sluiten dat u met een inkomen op bijstandsniveau maandelijks moet zien rond te komen. In de meeste gevallen is dat 

inkomen lager dan het inkomen wat u genoot voor dat u gepensioneerd was. Dan spreken we van Armoedeval en dat kan 

leiden tot verborgen armoede. BUS raadt u aan, bij uw gemeente na te vragen voor welke bijzondere regelingen, vanuit de 

Bijzondere Bijstand, u maandelijks in aanmerking kunt komen. Vergeet ook niet, als deze situatie zich bij u voor gaat doen 

om bij de belastingdienst afdeling Toeslagen een (hogere) Zorgtoeslag en (hogere) huurtoeslag aan te vragen op basis van 

uw inkomen vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd. Het begrip hogere vermelden wij als u al voor uw pensioengerechtigde 

leeftijd een zorg- en huurtoeslag ontving daar de hoogte van deze toeslagen gebaseerd waren op het inkomen voorafgaande 

aan de pensioengerechtigde leeftijd. 
 

De opgebouwde pensioenrechten: 
Als u voor uw pensioengerechtigde leeftijd onafgebroken bij een vaste werkgever heeft gewerkt heeft u via deze 

arbeidsperiode een volledig pensioen opgebouwd. De hoogte van uw opgebouwde pensioenrechten dient uw pensioenfonds 

of pensioenverzekering jaarlijks aan u in een overzicht zichtbaar te maken. In dit overzicht kunt u vaststellen welke 

pensioenrechten u heeft of gaat opbouwen tot aan het moment dat u gepensioneerd wordt. 
Let wel, in de praktijk is gebleken dat pensioenfondsen toch afwijken bij het maandelijks uitkeren van u opgebouwde 

pensioen daar zij het recht hebben u te korten op uw pensioen omdat zij niet voldaan hebben aan de wettelijke 

dekkingsgraad. U die dan het “slachtoffer” wordt kan hier geen verandering in brengen. Uw pensioenfonds bepaalt dit en 

zal dit jaarlijks beoordelen. Als u in uw arbeidsverleden bent gehuwd of wettelijk samen bent gaan wonen en u en uw 

partner besluiten om de verbintenis te verbreken dan dient u dit kenbaar te maken aan uw pensioenfonds. Het 

pensioenfonds zal dan de actuele stand van zaken, betreft uw opgebouwde pensioenrechten vaststellen en berekenen welke 

deel van uw pensioenrechten, op dat moment, moeten worden overgedragen aan uw ex-partner. Bij het vaststellen van de 

hoogte van de verdeling van het opgebouwde pensioendeel geldt ook de periode dat u met uw ex-partner samen een 

huishouden hebt gevoerd en een wettelijke verbintenis beide met elkaar hadden. Met andere woorden, als u in uw periode 

dat u werkzaam bent een of meerdere keren een echtscheiding aanvraagt zal uw pensioen ook meerdere keren worden 
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herverdeeld (geldend voor de periode van wettelijk samenwonen) zodat uw pensioen sterk verminderd op uw 

pensioengerechtigde leeftijd. Daar staat tegenover dat ook u recht heeft op het deel van pensioenrechten van uw ex-partner. 

Is dit aan de orde dan adviseren wij u om bij het pensioenfonds van uw ex-partner een schriftelijk verzoek tot verdeling van 

opgebouwde pensioen over te gaan. 
Als u als werknemer meerdere werkgevers heeft gehad en pensioen bij die werkgevers hebt opgebouwd dient u bij aanvang 

bij een nieuwe werkgever kenbaar te maken dat u in aanmerking wil komen van pensioenoverdracht. Uw nieuwe 

werkgever dient dit dan te regelen. In het verleden waren vele werkende van deze regeling niet op de hoogte en hebben zij 

te maken gekregen met pensioenbreuken. Dit kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van uw uiteindelijke pen-

sioenenuitkeringen. Ook dit heeft invloed op uw uiteindelijk inkomen vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd. Bij 

arbeidsongeschikt geraken is het belangrijk dat u uw werkgever opdracht geeft het pensioenfonds te benaderen en aan te 

geven dat u vanaf de datum arbeidsongeschiktheid (WAO – WIA) recht behoud op voortzetting van uw pensioenopbouw 

middels premievrijstelling.  
 

Gevolgen kunnen zijn in een armoedeval terecht te komen: 
* Uw pensioenfonds(en) hebben het recht om uw pensioenuitkering(en) te korten, daar hebt u geen invloed op. 
* Bij echtscheidingen dient u rekenschap te houden dat uw ex-partner aanspraak maakt op 50% van het opge- 
   bouwde deel in de periode dat u samen een huishouden voerde, gehuwd waren of een samenlevingsvorm hebben 
   vastgelegd. 
* Bij meerdere echtscheidingen is niet uit te sluiten dat een groot deel van uw opgebouwde pensioenrechten wette- 
   lijk zijn overgedragen aan uw ex-partners. Dit heeft in veel gevallen grote gevolgen voor uw uiteindelijk inko- 
   men vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd. 
* Bij wisseling van werkgevers is het belangrijk dat u bij (iedere) nieuwe werkgever melding maakt van uw op- 
   gebouwde pensioen en dat u deze wilt overdragen aan het pensioenfonds van deze werkgever. Uw werkgever  
   dient dit dan een verzoek in werking te zetten. Ga zelf na of dat ook gebeurt bij uw nieuwe pensioenfonds. 
   Als u dat niet doet heeft u te maken met een pensioenbreuk en dat heeft gevolgen voor uw opbouw en uiteinde- 
   lijk de hoogte van uw pensioenuitkeringen.  
 

Advies:  
Om te voorkomen dat u als gepensioneerde te maken gaat krijgen met een grote terugval in uw maandelijkse inkomen is het 

van belang dat u voor uw pensioengerechtigde leeftijd alles gaat uitzoeken wat te maken heeft met de hoogte van uw AOW-

uitkering, eventuele pensioengelden van uw pensioenfondsen.  
Is het uiteindelijk bruto maandinkomen veel lager dan uw inkomen welke u verdiende de maand voor uw 

pensioengerechtigde leeftijd dan moet u bij uw zelf nagaan wat dit voor u voor een gevolgen gaat hebben. 
Kunt u wel of niet financieel aan uw verplichtingen voldoen vanaf het moment dat uw inkomen bestaat uit een AOW en 

pensioenuitkering? Is het verschil erg groot dan raden wij u aan om in ieder geval in gesprek te gaan met uw gemeente 

(Sociale Dienst) en vragen of er voor uw regelingen zijn – vanuit de bijzondere bijstand – waar u voor in aanmerking komt 

en wat u moet doen om deze te verkrijgen. 
Ga ook uitzoeken of u recht heeft op zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Als u deze toeslagen al ontving voor uw 

pensioengerechtigde leeftijd dan is het zaak dat u, richting de belastingdienst afdeling Toeslagen, een wijziging van de 

hoogte van beide toeslagen gaat aanvragen.  
Als u geen gebruik gaat maken van allerlei regelingen welke in het leven zijn geroepen voor burgers met een minimum aan 

inkomen dan kan het zomaar gebeuren dat u maandelijks financieel dreigt vast te lopen en niet meer kunt voldoen aan al 

uw aangegane financiële verplichtingen. Dit kan voorkomen worden door zelf op te komen voor uw rechten.  
 

Wat kan BUS voor u doen: 
BUS wil voorkomen dat burgers te maken krijgen met armoede en de armoedeval. We leven in een samenleving waarin 

iedere burger wordt geacht de Wetten en Regels te kennen en voldoende zelfredzaam is om de juiste wegen te bewandelen. 

Natuurlijk is dat niet zo en als dat zo zou zijn dan lopen de burgers ook nog eens tegen een organisatie aan die vanuit haar 

eigen werkwijze te werk gaat en daarmee vaak het belang van de burger niet dient. BUS weet hoe mensen, ondanks hun 

goede wil en doorzettingsvermogen tegen een muur van regels en tegenstellingen aan kunnen lopen. 
Daar wij maar al te goed weten welke gevolgen dit heeft voor u op korte en middellange termijn. Niet alleen financieel 

maar alle ellende die dit met zich meebrengt. Denk aan, stijging van achterstallige betalingen, bezoek van (Gerechts) 

deurwaarders, problemen met de zorgverzekering en met uw verhuurder. Dit kan zelfs leiden tot verhoogde vaste 

maandlasten van uw zorgverzekering t.g.v. het opleggen van de bestuursrechtelijke premie en melding bij CAK wat ook 

gevolgen voor u en uw gezinsleden kan hebben betreft de dekking van zorgkosten. Bij huurachterstanden kan zelfs 

ontruiming van uw woning het gevolg zijn. Laat het niet zover komen. Wij geven uw graag advies ook al omdat de wet- en 

regelgeving complex is. 
Wij zullen u met raad en daad geheel gratis bijstaan als u uw vragen aan ons wenst voor te leggen. 
Wij vragen u, uw vragen ons via de mail voor te leggen en wij zullen u z.s.m. van deskundig advies voorzien. 
Mail naar: info@debus.nl   Vermeldt eventueel u telefoonnummer zodat we snel en efficiënt met elkaar de zaak kunnen 

bespreken en afronden. 
                                                                                                                   Opgemaakt: Tilburg, 03.05.22      Bestuur BUS 
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