
 

 

 

                          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 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.--.-.-.-.--.-.-.--.-.- .--.-.-.- 
                   
             Armoede, als u uw inkomen niet toereikend is om maandelijks rond te komen wat dan?  
                      BUS verwijst u dan naar de website: www.berekenuwrecht.nl 
 
Inleiding, waarom BUS aandacht heeft om u te helpen om uit de armoede te geraken: 
De Brabantse Koepelorganisatie BUS is de mening toegedaan dat gemeenten vele regelingen en voorzieningen in het leven 

hebben geroepen voor mensen met een te laag inkomen als deze niet toereikend is om maandelijks rond te komen. Wij wil-

len dan ook via weg te mensen aansporen om via uw gemeente een beroep te gaan doen op de regelingen en voorzieningen. 

Veel burgers twijfelen of ze in aanmerking komen voor een regeling. Vaak vragen ze daarom niets aan. Via  

www.berekenuwrecht.nl zien ze zelf of ze een regeling kunnen aanvragen: de minimaregelingen van uw gemeente én de  

landelijke toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en het kind gebonden budget. En nu ook de eenmalige energietoeslag.  

Wanneer heb ik recht op minimaregelingen? En op wélke regelingen heb ik recht. Hiermee worden burgers gestimuleerd om 

toch een regeling aan te vragen en zo geldproblemen te voorkomen.”  

 

Hoe kan ik uit de financiële problemen geraken en welke mogelijkheden zijn er: 

Het kan iedereen overkomen dat situaties en zekerheden veranderen, vele factoren en omstandigheden hebben we niet altijd 

in eigen hand. Echter als u te masken gaat krijgen met een sterke achteruitgang in uw inkomen of plots geheel buiten uw 

schuld om in financiële problemen geraakt, dan hebben de gemeenten een vangnetregeling vanuit de Bijstand of Bijzondere 

Bijstand. Het is dan ook belangrijk om tijdig vast te tellen dat u met uw inkomen niet meer rond kunt komen en dat uw actie 

moet ondernemen. Laat de situatie niet op zijn beloop gaan, ga over tot handelen. Het is niet zo dat iedereen een beroep kan 

doen op de minimaregelingen welke uw gemeente in het leven heeft geroepen maar om daar zeker van te zijn moet u dat 

gaan uitzoeken. Doe dat tijdig via; www.berekenuwrecht.nl vul de naam van uw gemeente in en vul de gevraagde gegevens 

in. Als u alle gevraagde gegevens heeft ingevuld komt er resultaat uit waarvoor u bij uw gemeente terecht zou kunnen. Is 

uw gemeente nog niet zover dat zij al hun gegevens hebben aangeleverd bij www.berekenuwrecht.nl dan adviseren wij u om 

niet de boel de boel te laten maar direct contact met uw gemeenteafdeling Werk en Inkomen of afdeling Sociale Zaken op te 

nemen en om een gesprek te vragen omdat u van mening bent dat uw aanspraak kan maken op de gemeentelijke minimare-

gelingen. Hoe sneller u handelt hoe eerder u duidelijkheid hebt en u opfuw financiële situatie gaat verbeteren. Als u al beta-

lingsproblemen hebt, ten gevolge van de veranderende situatie in uw leven is het van belang om tijdens het gesprek met de 

Casemanager van de gemeente er openlijk over te praten. Uw gemeente heeft tenslotte een inspanningsverplichting om bur-

gers met schulden te helpen. Hoe eerder u aan de bel trekt, als u in de schulden bent geraakt hoe sneller uw problemen in 

kaart kunnen worden gebracht en oplossingen kunnen worden aangedragen. Wij realiseren ons terdege dat er oorzaken kun-

nen zijn waar uw problemen mee heeft om deze te vertellen bij de Casemanagers in dat geval raden wij u aan toch de moed 

bij elkaar te rapen om het gesprek aan te vragen en uw problemen op tafel te leggen. U moet er van uit gaan, dat de regelin-

gen en voorzieningen in het kader van het minimabeleid en een effectieve aanpak van schuldhulpverlening in het leven zijn 

geroepen om u als burger door de moeilijke periode heen te helpen. Hoe korter de periode van tegenslagen is hoe sneller u 

uw leven weer- kleur kunt geven en de zorgen achter u kunt laten.  

 

Wat staat mij te wachten als ik een beroep wens te doen op de gemeentelijke minimaregelingen of schuldhulpverle-

ning? 

Het is sowieso niet gemakkelijk als u te maken gaat krijgen met schulden en een terugval in uw inkomen. Dat kan grote 

gevolgen hebben voor u en eventueel uw madegezinsleden. Om te voorkomen dat de ontstane situatie te lang gaat duren en 

een te grote impact gaat krijgen op uw leven en die van uw madegezinsleden menen wij dan ook dat het van groot belang is 

om tijdig bij de gemeente aan de bel te trekken. 

Zodra u via www.berekenuwrecht.nl hebt vastgesteld dat u in aanmerking gaat komen voor de m inderminneregelingen en 

voorzieningen die uw gemeente in het leven heeft geroepen of als u een afspraak hebt gemaakt met de Casemanager van de 

afdeling Werk en Inkomen of Sociale Zaken van uw gemeente draag dan zorg dat u: 

mailto:info@debusnl
http://www.debus.nl/
http://www.berekenuwrecht.nl/
http://www.berekenuwrecht.nl/
http://www.berekenuwrecht.nl/
http://www.berekenuwrecht.nl/


 

 

 

alle noodzakelijke papieren die nodig zijn om uw aanvraag van een regeling of voorziening en/of schuldhulpverlening op 

een regeling of in werking gezet kan worden. Dit is in uw belang. 

Om welke papieren zal uw gemeente vragen als u een aanvraag van het gemeentelijk minimabeleid wil aanvragen? Dat 

hangt af van de situatie waardoor u genoodzaakt bent om een aanvraag in te dienen.  

Zo kan het zijn dat uw inkomen geheel onverwachts sterk achteruit is gegaan en u daardoor niet meer aan u financiële ver-

plichtingen kunt doen, als er een verandering in uw gezondheid is opgetreden en u daardoor te maken gaat krijgen met veel 

hogere zorgkosten, het kan zijn dat er in uw gezinssituatie grote veranderingen zijn ontstaan waardoor u het financieel niet 

meer redt. Er kunnen deze uiteenlopende reden en omstandigheden ten grondslag liggen aan de ontstane financiële proble-

men. Daarom geldt ook, dat voor iedere aanvrager er maatwerk door de Lasermanager van de afdeling Werk en Inkomen of 

Sociale Zaken moet worden verricht omdat het gaat om uw specifieke situatie en uw specifieke problemen.  

In de regel geldt dat bij een aanvraag om in aanmerking te komen voor een minimaregeling dat u een vragenformulier inge-

vuld moet overhandigen en dat hierbij de nodige bewijsstukken moeten worden meegeleverd. 

Onder bewijsstukken moet u verstaan:  

* De bankafschriften van de afgelopen 3 maanden (* dat is in veel gevallen de regel die de gemeente hanteert). 

   Het gaat om de bankafschriften waarop uw inkomen en uitgaven zichtbaar zijn. 

* Een kopie van uw loonstroken van de laatste 3 maanden (* dat is in veel gemeenten de regel die men hanteert). 

   Dit is aan de orde als u een werkgever of meerdere werkgevers heeft, dus een dienstverband met betaald werk 

* Een kopie van uw uitkeringsinstantie van de afgelopen 3 maanden. (*( dat is in veel gemeenten de regel) 

* Een kopie van uw huurovereenkomst of hypotheek. 

* Een kopie van uw energieleverancier. 

* Een kopie van uw W.A.-verzekering. 

* Een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. (wij adviseren u om daar kopie op te zetten) 

Woont u samen of heeft uw inwonende kinderen ouder dan 18 –of 27 jaar met inkomen: dan moet u ook: 

* Een kopie van de loonstroken van de laatste 3 maanden van uw partner of inwonende kinderen meenemen. 

* Een kopie van eventuele uitkeringen van de laatste 3 mnd. van uw partner of inwonende kinderen meenemen. 

* Een kopie van de paspoort of identiteitskaart van uw partner of inwonende kinderen meenemen. 

Bijzondere situatie dan zult u ook: 

* Een kopie van het zorgkantoor waarop de extra zorgkosten staan vermeld moeten meenemen. 

* Alle kopieën van de rekeningen van openstaande schulden, betalingsachterstanden, aanmaningen van schulden 

   of beslagleggingen van Gerechtsdeurwaarders, Deurwaarderskantoren, Bewindvoerders. 

 

Heel belangrijk om te weten: 

Opmerking vanuit BUS; Het is aan het gemeentelijk beleid als het gaat om welke bewijsstukken u moet overleggen, vraag 

ernaar zo voorkomt u dat u niet alle noodzakelijke stukken hebt aangeleverd en uw aanvraag daardoor vertraagd. Het is in 

uw belang om zorg te dragen dat alle noodzakelijke gegevens en stukken tijdig zijn aangeleverd zodat uw aanvraag in wer-

king kan worden gezet. 

 

Wat kan BUS voor u betekenen als u er zelf even niet uit kunt komen of als u hulp wenst: 

BUS heeft de nodige deskundigheid in huis en biedt u de mogelijkheid om hulp te vragen bij de aanvraag van regelingen en 

voorzieningen. Ook kan BUS u helpen bij het in werking zetten van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Als u onze hulp 

wenst, helpen wij u gratis bij het invullen van uw aanvraagformulier, het toelichten van de vragen op het formulier, mee 

toezien op de gevraagde stukken en deze helpen in orde te maken en als het nodig is, willen wij voor u bemiddelen bij uw 

gemeente of instanties, schuldeisers of andere partijen als het gaat om stukken die u niet kunt vinden of meent dat u die niet 

in bezit heeft. Wij kunnen en willen u graag van de noodzakelijke adviezen voorzien. Bent u van mening dat u onze hulp en 

advisering goed kan gebruiken stuur ons dan en mail naar:  info@debus.nl en geef aan wat u vraag is en vermeldt uw tele-

foonnummer.             

 

Bestuur BUS: 25.10.22 
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