
 

 

 

Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen 

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

E-mail: info@debus.nl  /  Web: www.debus.nl 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Nuttige maar zeker ook belangrijke informatie over: Voorzieningen en Regelingen voor minima 2023 

                      Specifiek voor mensen tussen de 21 en de AOW gerechtigde leeftijd  
Inleiding: 
Vanuit de Regering zijn er de nodige financiële middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld om beleid te 

kunnen maken voor het uitvoeringsbeleid van de Bijzondere Bijstand. We kunnen vragen stellen bij de hoog-

te van de verstrekte financiële middelen maar daarbij moeten we ook mededelen dat er jaarlijks een behoor-

lijk groot bedrag op de plank bij de gemeenten blijven liggen. Met andere woorden, vele burgers waarvan 

wij denken dat ze aanspraak kunnen maken op de voorzieningen en regelingen, hebben er onvoldoende weet 

van of hebben moverende redenen om een dergelijke aanvraag niet in te dienen. Hert is niet aan BUS om 

daar een mening over te vormen maar willen heel graag, dat mensen die aanspraak op dergelijke regelingen 

en voorzieningen kunnen maken op enige wijze aangespoord dienen te worden. Het kan uw dagelijks leven 

een stuk gemakkelijker en aangenamer maken. 
 

Wanneer heeft iemand recht op een voorziening of regeling uit de Bijzondere Bijstand?: 
Als het gezinsinkomen, dat is het totale maandinkomen via uw voordeur, van alle inwoners op uw woon-

adres, en dit (gezamenlijk) inkomen gelijk is of onder of iets erboven het bijstandsniveau zit dan komt u wel-

licht in aanmerking voor de voorzieningen en regelingen van de Bijzondere Bijstand in uw gemeente.  
Voor samenwonenden is de hoogte van de bijstandsuitkering in 2023 € 1.622,68 per maand en voor alleen-

staande (of alleenstaande ouder) is de hoogte van de bijstandsuitkering in 2023 € 1.135,88 per maand. 
Voor de voorzieningen en regelingen hanteren de gemeenten een norm om een aanvraag toe te kunnen ken-

nen. In heel veel gevallen hanteren de gemeente de 120% norm en er zijn ook gemeenten die de 130% norm 

als uitgangspunt voor toekenning van de aanvraag hanteren. Wat betekend dat eigenlijk: Het betekent dat uw 

inkomen tot maximaal 120 of maximaal 130% boven de Bijstandsuitkering mag bedragen. Let wel, voor 

voorzieningen en regelingen kan iedere gemeente hiervoor haar eigen regels vaststellen. Een van de moge-

lijkheden waar u als burger tegen aan kunt lopen is dat uw gemeente uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) 
mee laat wegen. Waarschijnlijk zijn er nog wel meer afwijkende regels maar die kunnen wij u via deze bron 

van informatie niet benoemen daarvoor moet u bij uw gemeente zijn.  
 

Over welke voorzieningen en regelingen hebben we het dan?: 
Gemeentelijke voorzieningen en regelingen kunnen van gemeente tot gemeente (lichtelijk) verschillen. 
Wij trachten u via onderstaande inzage te geven welke soorten van voorzieningen en regelingen er zijn en u 

moet zelf bij uw gemeente informeren of ook uw gemeente een dergelijke voorziening of regeling in de Par-

ticipatiewet of binnen de verordening van de Bijzondere Bijstand heeft opgenomen. 
Wij trachten u inzage te geven in voorzieningen en regelingen die er zijn en worden gehanteerd: 
 

1)  Individuele Inkomenstoeslag: 
Deze toeslag wordt door de gemeente eenmaal per 12 maanden (per jaar) uitgekeerd aan mensen die geen 

uitzicht hebben op werk (lees meer inkomen) hebben. Van belang is om in aanmerking te komen voor deze 

inkomenstoeslagregeling dat uw gemeente kan vaststellen dat u 3 opeenvolgende jaren een laag (lees: bij-

standsniveau) inkomen heeft gehad. Als u aan de voorwaarden voldoet en uw gemeente kent en dergelijke 

toeslagregeling dan keert uw gemeente u een geldbedrag uit. U vraagt de individuele inkomenstoeslag bij uw 

gemeente aan waar u woont. De aanvraag moet in veel gevallen gebeuren door de hoofdbewoner(s). 
 

2) Collectieve Zorgverzekering Minima: 
Dit is een verzekeringsvorm welke uw gemeente namens haar burgers aangaat bij een zorgverzekeraar. 
U kunt als burger, behorende bij de doelgroep van mensen met een inkomen op minimaniveau, bij uw ge-

meente een aanvraag indienen om deelnemer van deze collectieve zorgverzekering te worden De verzeke-

ringsvoorwaarden zijn in de regel goed en worden tegen een betaalbare maandpremie aangeboden. Er kun-

nen opties, in de verzekeringsvoorwaarden, zijn opgenomen die passen bij uw wensen zoals bij voorbeeld 

om géén eigen risico te betalen. Als dat u wens is dan moet u wel rekening houden dat dan uw maand premie 

hoger gaat uitvallen. Hebt u belangstelling om een dergelijke collectieve Zorgverzekering te willen aangaan 

informeer dan bij uw gemeente of bezoek de website: www.gezondverzekerd.nl. 
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3). Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen van waterschappen: 
Deze kwijtschelding geldt voor een veelvoud van gemeentelijke belastingen. Deze kunnen (gedeeltelijk) 

kwijtgescholden worden als u een laag inkomen  (bijstandsniveau) heeft. U moet wel rekening houden, als u 

een hiervoor aanvraag indient dat de gemeente dan het recht heeft uw bankafschriften in te zien en u te be-

vragen over uw spaartegoeden, vragen om uw eigen woning (indien dit speelt) al het gaat om de overwaarde 

en vragen stellen over een gemotoriseerd voertuig. In veel gevallen, als uw aanvraag voor kwijtschelding 

wordt toegekend dat de gemeente ook regelt dat u geen belasting en heffing bij het waterschap behoeft te 

betalen. Twijfelt u of u in aanmerking komt, ga dan juist de aanvraag in werking zetten, Neen heb je, ja kun 

je krijgen. Het scheelt u op mandbasis behoorlijk veel geld wat u niet aan de gemeente behoeft te betalen 

maar voor boodschappen kunt inzetten.  
 

4) Bijzondere Bijstand wat valt hier zoals onder: 
Heeft u hoge bijzondere noodzakelijke kosten dan kunt u daarvoor een tegemoetkoming in kosten via de Bij-

zondere Bijstand van uw gemeente verkrijgen mist u deze aanvraagt. De kosten die u noodzakelijk hebt 

moeten maken kunt u niet op een andere wijze ergens verhalen (dit heet voorliggende voorzieningen) en mo-

gen dus ook niet al door andere partijen aan u zijn vergoed. Waar hebben we het over als het om kosten gaat: 
Rechtsbijstand, eigen bijdrage thuiszorg, of een maaltijdvoorziening, eigen bijdrage voor bril/contactlenzen, 

gehoorapparaat, tandartskosten en duurzame gebruiksgoederen kunnen onder de bijzondere bijstand, mis-

schien ook wel in uw gemeente, geheel of gedeeltelijk worden verhaald. Onder gebruiksgoederen kan wor-

den verstaan: gordijnen, kooktoestel, stofzuiger, beddengoed, matras, fiets, wasmachine etc.  Het is ook mo-

gelijk dat voor sommige onderwerpen waar voor bijzondere bijstand wordt verleend dit kan gebeuren via een 

vorm van gift of een lening. Vraag bij uw gemeente voor welke soorten van aanvraag bijzondere bijstand er 

sprake is van een gift, lening of regeling. Voor u zeker belangrijk want als het om en lening gaat hebt u te-

rugbetaalverplichtingen en dat is weer een aanslag op uw maandelijkse lasten en kunt u dat opbrengen. 
Iedere gemeente is er vrij in om voor de bestaande regelingen en voorzieningen een eigen regeling te maken. 
 

 

5). Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten: 
Ziekte of een handicap waar u langdurig mee dient te leven en die u in uw dagelijks leven behoorlijk parten 

speelt in uw persoonlijk functioneren en het bijna onmogelijk maakt om betaalt werk te verrichten of om 

voldoende inkomen te vergaren maar u heeft wel hoge bijzondere kosten door dit alles dan bestaat de moge-

lijkheid dat u deze kosten bij uw gemeente kunt verhalen. De kosten die u maakt mogen niet op een andere 

manier kunnen worden vergoed (lees: voorliggende voorzieningen). Let wel, niet alle gemeenten hebben een 

dergelijke vergoedingsregeling, informeer dan ook bij uw gemeente en leg uw persoonlijke situatie heel goed 

uit. Als de gemeente geen regeling in deze heeft, dan heeft de gemeente toch de vrijheid om via toepassing 

van maatwerk u in uw aanvraag redelijkerwijs tegemoet te komen. 
 

6) Meedoen / Participeren Minima: 
In veel gemeenten zijn er regelingen gemaakt om ervoor te zorgen dat mensen ,met een laag inkomen kunnen 

meedoen in de lokale samenleving. Deze regelingen vergoeden de kosten van individuele maatschappelijke, 

sociale, sportieve en/of culturele activiteiten. Te denke valt aan een abonnement van het zwembad,  
schouwburgkaarten, bezoek aan bioscoop, abonnementen voor de bibliotheek en er zijn er waarschijnlijk 

meer. Voor informatie om hiervoor in aanmerking te komen, informeer bij uw gemeente. 
 

7) Woonkostentoeslag: 
Dit is een tijdelijke, maandelijkse aanvulling op het inkomen om de hoge woonlasten van uw woning te beta-

len. Het is speciaal bedoeld voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Voorname-

lijk is het bedoeld voor mensen met een koophuis, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen ook mensen met 

een huurhuis in aanmerking voor de regeling komen. Speelt dit bij u, informeer dan bij uw gemeente. 
 

8) Energietoeslag: 
Huishoudens met een laag inkomen krijgen ook in 2023 een energietoeslag dit i.v.m. de sterk stijgende  
energieprijzen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt krijgt u automatisch de energietoeslag op uw bankreke-

ning gestort. Indien u geen bijstandsuitkering ontvangt maar wel problemen hebt om de hoge energiereke-

ningen te kunnen betalen en uw inkomen is niet meer dan 120% of 130% van de bijstandsuitkering neem dan 

het initiatief om bij uw gemeente een aanvraag energietoeslag in werking te zetten. 
 



 

 

 

9) Schuldhulpverlening: 
Bij geldzorgen en financiële problemen om maandelijks rond te kunnen komen kunt u hulp vragen bij uw 

gemeente. Meldt u aan bij uw gemeente en zij zullen met u in gesprek gaan en u adviseren hoe zij verder 

met uw hulpvragen aan de slag zullen gaan. Belangrijk is, als u geldzorgen of schulden hebt en u kunt het 

zelf niet goed oplossen schroom u niet klop aan bij uw gemeente. De gemeente heeft een uitvoerende taak 

hierin. 
 

10) Individuele Studietoeslag: 
De individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten die door een arbeidshandicap niet in staat zijn om 

naast hun studie een bijbaantje te hebben omdat hun beperkingen / gezondheid dat niet toelaat. Vereist om 

toekenning van de individuele studietoeslag te verkrijgen is, dat men als student studiefinanciering ontvangt 

of een basistoelage voor scholieren heeft. De student mag geen WAJONG – uitkering hebben ook niet een 

aanvraag lopende hebben. De eventuele toe te kennen toeslag bestaat uit een maandelijks vast bedrag en is 

vanaf 15 jaar mogelijk. Deze regeling is via alle gemeenten te verkrijgen, vraag deze aan bij uw gemeente. 
 

11) ID – kaart / Verblijfsvergunning: 
In sommige gemeenten kunt u een vergoeding krijgen voor een nieuw ID-kaart of een verblijfsvergunning 
als u niet voldoende financiële middelen heeft om deze zelf te betalen. U moet zich h dan wel wenden tot uw 

gemeente en uw vraag aldaar helder trachten neer te leggen.   
 

12) aanvulling als uw geen volledige AOW-uitkering ontvangt: 
Woont u in Nederland en heeft u geen of geen volledige AOW-uitkering (komt via de SVB)  zodra u de pen-

sioengerechtigdeleeftijd hebt bereikt, dan kunt u in aanmerking komen voor een aanvullende inkomens-

voorziening ouderen (AIO). Let wel, er vindt wel een toets plaats op basis van inkomen en vermogen. DE 

AIO – regeling kan uw AOW – uitkering aanvullen tot het wettelijk sociaal minimum. Het sociaal minimum 

is de uitkeringshoogte van de bijstand behorende bij uw persoonlijke situatie. Voor informatie kunt u terecht 

bij uw gemeente maar ook bij het regionaal SVB – kantoor. Zij kunnen u alle noodzakelijke informatie ge-

ven. 
Bent u van mening dat uw inkomen te laag is en hebt u de gepensioneerde leeftijd bereikt, stap dan binnen 

bij uw gemeente en leg hen de vraag voor of u wel of niet in aanmerking komt voor de AIO - regeling. 
 

13)  Voedsel- / Kleding- / Speelgoedbank: 
Op lokaal en regionaal niveau zijn er veel burgerinitiatieven waar mensen betrokken zijn bij het wel en wee 

van hun medeburgers. De voedselbanken, kledingbeurzen en speelgoedbanken zijn daar een levend be-

wijs van en niet meer weg te denken in onze samenleving, Goed dat ze er zijn maar triest dat wij in een land 

als Nederland waarvan men zegt dat we een welvarend land zijn, dergelijke banken moeten worden opgezet 

om mensen uit hun dagelijkse problemen te halen en zorgen weg te nemen zover dat mogelijk is. 
Heeft u een bijzonder laag inkomen en komt u voor kortere of langere tijd niet rond dan kunt u aanspraak 

maken op de noodhulp van de voedsel-, kleding-. en/of speelgoedbank. 
Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw lokale voedselbank zij kunnen u ook meer vertellen over de 

kledingbank en speelgoedbank mits deze in uw buurt ook aanwezig zijn want daar werken ze nauw mee sa-

men. U kunt ook informatie verkrijgen via de website: www.voedselbanken.nl of telefonisch bel naar: 
088 – 5435435 U kunt ook bij uw gemeente-informatie over de 3 banken opvragen en vragen hoe u door hen 

geholpen kunnen worden.  
 

14).  Kinderen – doen – mee – regelingen: 
Schoolgaande kinderen kunnen een vergoeding krijgen voor sport en/of cultuur krijgen via het Jeugdfonds 
en het Jeugdcultuurfonds. Bij Stichting Leergeld kunt u een vergoeding / bijdrage aanvragen voor bv. kos-

ten voor zwemlessen, een fiets, een laptop en voor schoo0lkosten. Daarnaast is er ook nog het Nationale 

Fonds. Kinderhulp, Stichting Jarige Job en zijn er vergoedingen mogelijk voor: MBO – opleidingen (voor 

kinderen onder de 18 jaar). Info te verkrijgen via de website: www.kinderhulp.nl. www.sinterklaasbank. 
nl.  www.jeugdfondssportencultuur.nl.,  www.stichtingjarigejob.nl.   Mbo-regeling via de school. 
 

15). Belastingteruggave daarvoor moet u bij de Belastingdienst zijn en zelf actie ondernemen 
Voor veel mensen met een laag inkomen en die tevens “wat mankeren” is de raadzaam jaarlijks aangifte te 

doen. U kunt mogelijk geld terugkrijgen door aftrekposten op te voeren in uw aangifte. Aftrekposten zoals 

‘buitengewone lasten’ ziektekosten. Informatie via: www.meerkosten.nl of de belastingtelefoon: 0800-0543 
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U kunt ook bij een belastingadviseur uw situatie voorleggen hij/zij kan u van deskundig advies voorzien. 
16). Diverse toeslagen te verkrijgen bij de Belastingdienst: 
Als u maandelijks moet rondkomen van een inkomen welke niet toereikend is om de vaste lasten per maand 

te kunnen betalen dan bestaat er voor u een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een huur- en/of 

zorgtoeslag. Als u een koopwoning heeft kan u geen huurtoeslag aanvragen. 
Om zorgtoeslag te kunnen ontvangen moet u wel kunnen aantonen dat u een zorgverzekering bent aangegaan 

en daarvoor maandelijks premie betaalt. 
Recht op huurtoeslag hebt u als uw maandelijks niet meer als € 808.06 huur betaalt en vervolgens is de hoog-

te van uw inkomsten (berekend op basis van samenwonenden / gehuwd of alleenstaand / alleenstaande ou-

der) dat is bepalend voor de hoogte van de huurtoeslag per maand die u kan ontvangen. 
Zo ook met de zorgtoeslag, als u als alleenstaande – alleenstaande ouder niet meer inkomen dan € 38.520,00 

per jaar heeft of als gehuwden /. samenwonenden niet meer inkomen heeft dan € 48.224,00 in 2023 gaat ver-

dienen dan is het raadzaam om een of beide toeslagen bij de belastingdienst aan te vragen.  
Heeft u voor een of meerdere van uw kinderen kinderopvang geregeld dan kunt u in aanmerking komen voor 

een Kinderopvangtoeslag. Kindgebondenbudget is een compensatie voor de kosten van kinderen voor 

mensen met een lager inkomen.  
 

17) Toeslagenwet betrekking hebbende als uw een uitkering van het UWV ontvangt: 
Mocht u een uitkering van het UWV ontvangen (bijvoorbeeld een WW – WAO – WIA – ZW – etc.) en deze 

lager is dan de norm van de bijstand en is er sprake van geen ander inkomen in uw directe omgeving waar u 

op kunt terugvallen (medebewoners wordt hier bedoeld) dan kunt u onder bepaalde voorwaarde recht hebben 

op een aanvullende uitkering via de Toeslagenwet op uw uitkering. De hoogte van de toeslag is afhankelijk 

van uw inkomen en uw directe leefomgeving. Als u van mening bent dat uw inkomen niet toereikend is om 

rond te komen en u in uw eigen levensbehoefte te voorzien dan kunt u via de website van het UWV het aan-

vraagformulier toeslagen downloaden, invullen en digitaal versturen. Lukt het u niet om met de computer dit 

formulier op te halen dan kunt u het formulier ook telefonisch bij het UWV aanvragen.  
Bel dan naar:088 – 898 9294. Met uw Digit kunt u ook uw aanvraag in werking zetten. 
 

Afronding en samenvatting namens het bestuur van BUS: 
Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben we getracht u inzage te geven in de vele mogelijkhe-

den die er zijn als het gaat om voorzieningen en regelingen, daarbij hebben we ook vermeld bij welke 

instantie u moet zijn om in aanmerking voor deze voorzieningen en/of regelingen te komen. 
Het is dan ook heel goed mogelijk dat u bij een te laag inkomen in aanmerking kan komen voor diver-

se regelingen en voorzieningen en daarmee uw leven dragelijker kunt maken. 
Wetende dat het niet zomaar iets is om een aanvraag in werking te zetten maar van belang is om te 

weten dat juist deze voorzieningen en regelingen voor u zijn gemaakt en dat u hiervan gebruik mag 

maken. Het komt u toe als u behoort tot de doelgroep waarvoor deze regelingen en voorzieningen in 

het leven zijn geroepen. 
Mocht u hulp, advies willen hebben – schroom u niet – wij willen u graag helpen. 
Mail uw vragen naar: info@debus.nl en wij voorzien uw vragen en reactie van de juiste antwoorden. 
Onze hulp is geheel gratis. 
 

Opgemaakt: Tilburg, 01 februari 2023 
Bestuur Brabantse Koepelorganisatie BUS 
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