
INFORMATIEVE BIJEENKOMST

WELKOM OP DEZE 
INFORMATIEVEBIJEENKOMST

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.  

LOOP MEE MET HET TEMPO VAN DE ZWAKSTE,
DAN WEET JE ZEKER DAT ER NIEMAND ACHTER 

BLIJFT!



INFORMATIEVE BIJEENKOMST

Een samenleving waarin iedereen die dat kan 
verantwoordelijkheid neemt en draagt voor zijn of 

haar eigen leven en leefomgeving.

Omkijken naar elkaar



INFORMATIEVE BIJEENKOMST
DE INRICHTING VAN EEN PARTICIPATIESAMENLEVING

Waar te maken door: Uit te gaan van de eigen 
kracht van ieder mens en het zelfredzaam zijn 

en daarbij het bevorderen van eigen 
verantwoordelijkheid.



INFORMATIEVE BIJEENKOMST
WAT WORDT ER VAN U GEVRAAGD?

Anders leren en gaan denken, doen en organiseren dan waar 
u vertrouwd mee was geraakt.

Van belang is om u steeds te blijven afvragen:
“Wat wil Ik – Wat kan Ik – Wat heb Ik nodig”



INFORMATIEVE BIJEENKOMST
Inkomen en Toeslagen en Regelingen.

* Het wettelijk Minimumloon (WML)

* De Algemene Ouderdomswet (AOW)

+ Pensioenen

* De Wet Werk en Bijstand (WWB)

* De Bijzondere Bijstandswet (BB)

* De Toeslagenwet (TW).

* Gemeente regelingen (Eindhoven).
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De Algemene Ouderdomswet (AOW) – 1 -

* De AOW ontvangt men op de 
pensioengerechtigdeleeftijdsdatum

(2022 t/m. 2027 vastgesteld op 67 jaar)

* De AOW wordt door de Sociale Verzekeringsbank 
maandelijks uitgekeerd.

* De SVB stuurt u ruimschoots voor het bereiken van 67 
jaar de aanvraagformulieren toe.
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De Algemene Ouderdomswet (AOW) – 2 -

De hoogte van de AOW 2022:

* Samenwonende gepensioneerden:

€ 914,15 en € 49,51 vakantietslg. bruto p/mnd.

2023: verhoging 10,15% = € 1.006,94 / € 54,53

* Alleenstaande gepensioneerde:

€ 1.334,94 en € 69,30 vakantietslg. bruto p/mnd.

2023: verhoging 10.15 % = € 1.470,44 / € 76,33
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De Algemene Ouderdomswet (AOW) – 3 -

Het kan voorkomen dat u als gepensioneerde geen 
volledige AOW ontvangt dan heeft u recht op een 

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) –
Aanvulling tot AOW-hoogte.

Deze dient u bij uw gemeente aan te vragen op moment 
dat de hoogte van uw AOW bekend is.

De Sociale Verzekeringsbank keert deze uit.
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Pensioenen

* Pensioenrechten worden tijdens het dienstverband bij 
werkgever(s) opgebouwd.

* Het ziet er naar uit dat vele pensioenfondsen in 2023 de 
pensioenuitkeringen gaan verhogen.

* Wij adviseren iedereen hun pensioenrechten te 
controleren met behulp van uw DigiD - op de website: 

www.mijnpensioen.nl
* Bij overlijden van partner dient u uw pensioenfonds 

hiervan in kennis te stellen.

http://www.mijnpensioen.nl/
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De Participatiewet.

De Wet Werk en Bijstand (WWB) -1-

* De Wet Werk en Bijstand is een vangnetregeling

* Aan te vragen bij uw gemeente en bij toekenning uit te keren 
door uw gemeente.

* De gemeente kan u verplichten een tegenprestatie te moeten 
leveren.

* Bij uw aanvraag dient u diverse stukken mee te leveren

* Er vindt altijd een vermogenstoets plaats.

* Vele gemeenten hanteren maatwerk als uitvoering 
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De Participatiewet.

De Wet Werk en Bijstand (WWB) -2-

Naast de WWB-uitkering zijn er bijzondere uitkeringen 
voor: Ouderen Werklozen (IOAW) en Ouderen 

Zelfstandigen (IOAZ) aan te vragen.

Voor deze Inkomens Ondersteuningsuitkeringen zijn 
bijzondere regelingen van toepassing.

Advies: zodra uw inkomen zakt onder de bijstandsnorm 
vraag dan een WWB-aan.
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BIJZONDERE BIJSTAND (BB) -1-

* Om in aanmerking te komen voor een regeling 
vanuit de Bijzondere Bijstand moet het gaan om 

bijzondere omstandigheden waarin men terecht is 
gekomen, noodzakelijke kosten moet gaan maken 

die niet uit eigen middelen kunnen worden 
gerealiseerd en mits deze niet elders kunnen 

worden verhaald 
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BIJZONDERE BIJSTAND (BB) -2-

> Witgoedregeling
> Woonkostenregeling: Deze tijdelijke bijzondere 
regeling kunt u als u geen Bijstandsuitkering bij uw 
gemeente aanvragen als uw inkomen niet meer 
toereikend is om de huur- & hypotheeklasten uit 
eigen financiele middelen kunt betalen.
> Schuldhulpverlening, dit is een kerntaak van uw 
gemeente, als u in de schulden geraakt. Schroom 
u niet meldt u aan bij uw gemeente.
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BIJZONDERE BIJSTAND (BB) -3-

Vermogen.
Onder vermogen wordt verstaan uw eigen geld (spaargeld –

beleggingen).
* Vermogensgrens:

Alleenstaande minder dan € 6.5050,00 
Gehuwden/samenwonenden minder dan  

€ 13.010,00.
Deze bedragen worden bij de aanvraag Bijzondere Bijstand 

gehanteerd.
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BIJZONDERE BIJSTAND (BB) -4-

Energietoeslag via uw gemeente 2022 – 2023

* Inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen in 
aanmerking voor de regelingen van € 500,00 of een evenredig 

deel hiervan.

* € 1.300,00 energietoeslag in 2023.

Doelgroep: uw inkomen is niet hoger dan € 1.310,05 
alleenstaanden en bij gehuwden / samenwonenden niet hoger 

dan € 1.871,50.

* Indien u twijfelt altijd aanvragen, neen heb je ja kun je krijgen.
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ENGERGIETOESLAG-REGELINGEN -1-

* Alle huishoudens met een meter en energieleverancier 
komen in aanmerking voor de

2x € 190,00 korting op hun rekening van november en 
december 2022.

* Gemeentelijke energietoeslagregeling € 550,00

Of een evenredig deel mits uw inkomen niet hoger is dan 
120% van het sociaal minimum.

* Landelijke toeslagregeling van € 1.300,00
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LANDELIJKE ENERGIEREGELING 2023 -2-

* Prijsplafond voor gas en stroom.

* Peildatum januari 2022.

Gas: 1.200 m3 – á € 1,45

Electriciteit: 2.900 Kwu – á € 0,40

* Alles boven dit verbruik betaalt u het tarief welke uw 
leverancier op dat moment berekend.

* Komt een noodfonds voor mensen die niet hun rekening 
kunnen betalen.
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) -1-

* Gemeente Eindhoven is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het beleid.

* Lukt het je niet om zelf je huishouden te doen 
vraag dan huishoudelijke ondersteuning aan.

* Aanvraag via: www.wijeindhoven.nl

* Eigen bijdrage 2022 = € 19,00 voor iedereen.

Eigen bijdrage 2023 = inkomenafhankelijk.

http://www.wijeindhoven.nl/
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) -2-

Wat valt er onder de WMO:

* Reguliere - e/o * Specialistische Begeleiding

* Huishoudelijke Hulp - * Huishoudelijke Zorg

* Hulpmiddelen en woningaanpassingen.

* Kortdurend verblijf – Vervoer WMO

* Respijtzorg - * Bijzondere begeleiding
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) -3-

* Een beslistermijn voor een WMO-aanvraag bedraagt 
8 weken.

* Een beslistermijn voor Woonaanpassingen

bedraagt 16 weken.

* Indien er een keukentafelgesprek plaatsvindt bereid 
je dan goed voor en draag er voor zorg dat je de vraag 

helder hebt en houd regie tijdens het gesprek.

Vraag of een vertrouwenspersoon om aan te schuiven 
of maak gebruik van een Cliëntondersteuner.
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Wet Langdurige Zorg (WLZ ) - 1 -

De WLZ regelt zware, intensieve zorg voor 
kwetsbare ouderen, mensen met een 

handicap en mensen met een psychische 
aandoening.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
beoordeelt of iemand in aanmerking komt 

voor zorg vanuit de WLZ.
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Wet Langdurige Zorg (WLZ ) - 2 -

Met een WLZ-indicatie krijgt iemand in een 
zorginstelling alle begeleiding en zorg die hij/zij 

nodig heeft. Zoals verpleging en zorg.

Met een WLZ-indicatie kan iemand ook thuis de 
zorg en begeleiding krijgen die hij/zij nodig heeft. 

Zoals verpleging en zorg.
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Wet Langdurige Zorg (WLZ ) - 3 -

Eigen bijdrage:

* Er is sprake van een eigen bijdrage, afhankelijk 
van leeftijd, inkomen, vorm en freqeuntie van zorg 

en andere factoren.

* Het CAK kan u daarover meer informatie 
verstrekken.
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HUURTOESLAG - 2023

* Bij een inkomen van maximaal € 18.750,00 en 
een huurwoning van maximaal € 808,06 per 

maand, kunt u een maximale huurtoeslag van

€ 397,00 per maand ontvangen.

* Voor jongeren onder de 23 met en zonder 
inwonende kinderen zijn er aparte regelingen.
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ZORGTOESLAG

* Indien uw inkomsten niet boven de grens van

€ 38.520,00 uitkomt kunt u een zorgtoeslag 
aanvragen. Maximale toeslag € 154,00 p/mnd.

* Heb u een toeslagpartner dan mag het inkomen 
van samen niet hoger zijn dan € 48.224,00

Maximale toeslag € 265,00 p/mnd.
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WAT ZIJN DE GEVOLGEN DIE 

OUDEREN/SENIOREN ONDERVINDEN.

* Inkomensverlies t.g.v. van werk naar 
pensioengerechtigden leeftijd / armoedeval.

* Eenzaamheid – Sociale Uitsluiting.
* Overbelasting t.g.v. mantelzorgtaken.

* Schuldproblematiek t.g.v. uitblijven van o.a. 
indexering pensioenen of oplopende kosten 

boodschappen, energie- en zorgkosten.
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AFRONDING

INDIEN ER NOG VRAGEN ZIJN, STEL DEZE GERUST.

DANK VOOR UW AANDACHT EN GASTVRIJHEID.

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

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