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Met vragen op het gebied van
de sociale zekerheids wetgeving onder andere:
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
(dreigende) werkeloosheid
Re-integratie
Algemene Nabestaande Wet
Algemene Bijstands Wet
Zorgverzekering
W.M.O.
En voor nog vele andere onderwerpen kunt u terecht in wijkcentrum:
De Bolder
Groenhof 140
Gratis advies
Sociaal Steunpunt Amstelveen

Therapeutisch zwemmen voor
iedereen die op medische indicatie moet zwemmen in extra
verwarmd water, onder leiding
van een bewegingstherapeut.
Dit kan elke dinsdag in zwembad
De Meerkamp
Van 18:15-19:00 uur
Voor informatie neemt u contact
op met:
Ans van den Boogaard
020-6410278
Of
Nelleke Brand-Gouw
020-6477663

Spreekuur
Elke dinsdag van 10:00-12:00
uur
Telefoon: 020-6471509
U kunt ons ook mailen:
Sociaalsteunpuntamstelveen
@hotmail.com
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Van de voorzitter:

eindelijk een nieuwe regering. Interessant zult u misschien denken,
maar niet voor mij! Nou toch wel
wellicht. Wat je ziet is dat het regeringsbeleid wel degelijk invloed
kan hebben op ons dagelijks leven.

In de vorige editie, begon mijn
voorwoord zo:

Wat je ziet is dat er veel meer aandacht komt bijvoorbeeld voor de
grote bestaande inkomensverschillen.
Verder zie je een soms doorgeslagen strengheid als het gaat om
toepassingsregels van bv. de Algemene Bijstandswet, verminderen.
Ook sommige gemeentes nemen
hier stappen in en gaan minder uit
van wantrouwen naar hun burgers. Op zich een positieve ontwikkeling, die waarschijnlijk wel veel
tijd zal nemen om helemaal in balans te raken.
Al met al wens ik iedereen weer
het beste. Ik eindig met de veel gebruikte, maar nog altijd welgemeende uitspraak: blijf gezond!
Pim Keijzer

Voorzitter Bestuur Sociaal Steunpunt Amstelveen

Wat is er eigenlijk sinds vorig najaar wel veranderd. Nou, na een
recordtijd formeren hebben we
3

Even voorstellen…
bv. ook coördinator van het
spreekuur. Verder ben ik ook
de secretaris bij het Sociaal
Steunpunt. Ook doe ik nog
vrijwilligerswerk bij de Cliëntenraad van de Gemeente
Amstelveen, zo blijf je lekker
bezig. Het Sociaal Steunpunt
is een leuke uitdaging als je
vrijwilligerswerk wilt doen en
we hebben een gezellig team,
sommigen werken er al meer
dan tien jaar, maar ik zou het
toch ook wel leuk vinden als
er zich wat meer jongere
mensen bij ons aan zouden
melden. Eén ochtend in de
week werk ik ook bij de Belklus. Dat is ook erg dankbaar
werk. Ik zou dan de mensen
ook aanraden als je gezond
bent en denkt iemand anders
te kunnen helpen of blij te
kunnen maken met een kopje
koffiedrinken, altijd goed om
te doen. Dat geeft je zelf ook
een goed gevoel.

Mijn naam is Nelleke BrandGouw. Ik ben in 1963 in Amstelveen komen wonen samen met mijn zus Yvonne en
mijn ouders. Door mijn werk
in de gezinszorg kwam ik
overal in Amstelveen terecht
en leerde Amstelveen goed
kennen. Op een gegeven moment ben ik bij de KLM gaan
werken omdat je ook wel
weer eens wat anders wil.
Daarna op een middelbare
school gewerkt als absentiemedewerker. Daar heb ik erg
veel plezier aan beleefd. Via
het vrijwilligerswerk van mijn
man ben ik toen op therapeutisch zwemmen gegaan,
vooral als je wat ouder wordt
is dat goed. Eén keer in de
week! Eerst werd ik coördinator van het zwemmen en
langzamerhand word je voor
steeds meer vrijwilligerswerk
gevraagd. Ook omdat er te
weinig vrijwilligers zijn. Ik ben
4

DOORWERKEN NA AOW
voeren ze vaak andere taken
uit dan de jongere werknemers. Ze vullen elkaar eerder
aan dan dat ze elkaar beconcurreren, ook omdat ouderen
vaak een leidinggevende
functie hebben. Ouderen die
nu met pensioen gaan komen
uit een stabiele tijd. Ze werkten vaak hun hele leven bij
eenzelfde baas en bouwden
een goed pensioen op. Dat
zal met de volgende generatie anders zijn. Een vaste
baan zit er meestal niet in,
pensioenpotjes moeten vaker
verdeeld worden door het
toenemend aantal scheidingen en soms is er een aflossingsvrije hypotheek. Sommigen krijgen te maken met de
zogenaamde kostendelersnorm, hetgeen betekent dat
hoe meer volwassenen een

Steeds meer Nederlanders
blijven na het bereiken van
de AOW-gerechtigde leeftijd
werken, meestal niet de volle
werkweek of – dag. De meesten doen dat omdat ze plezier
in hun werk hebben maar
toch werkt bijna 35% gepensioneerden om financiële redenen. Vroeger was het zo,
dat vooral mensen met een
hoge opleiding doorwerkten
omdat ze hun werk zinvol
vonden, maar de groep met
een lage opleiding die blijft
doorwerken wordt groter. Zij
werken omdat ze zonder aanvullend betaald werk niet
kunnen rondkomen.
Het is een misverstand dat
doorwerkers de plekken van
jongeren bezet houden. De
groep werkende gepensioneerden is klein. Bovendien
5

van 104. Hierdoor loopt de
werkgever minder risico bij
het aannemen van een oudere werknemer.

huishouden vormen, hoe lager de uitkering is.
Het lijkt vaak of het gras bij
de buurlanden groener is
maar niet als het om pensioenen gaat. Vergeleken met
België, Duitsland en Engeland
voelen minder Nederlanders
zich genoodzaakt om door te
werken na de pensioengerechtigde leeftijd. Dat komt
doordat het verschil tussen
het laatstverdiende loon en
de AOW-uitkering een stuk lager is dan in omringende landen.

Wie als pensionado nog een
salaris verdient ontvangt dezelfde AOW- en pensioenuitkering. De aanvullende pensioenuitkering kan eventueel
worden uitgesteld om later
een hogere uitkering te ontvangen. Hoe en of uitstellen
mogelijk is verschilt per pensioenfonds. De verzekering
tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid stopt.
Het recht op het minimumloon en minimumvakantietoeslag blijft. Bij ziekte moet
de werkgever het loon 13 weken doorbetalen. 0ok kan hij
tijdens ziekte de werknemer
niet ontslaan. Bij ziekte hebben de werknemer en de
werkgever een aantal verplichtingen. Zo moet de werkgever proberen of de

De overheid heeft de afgelopen jaren diverse regelingen
doorgevoerd die langer doorwerken bevorderen. Zo trad
op 1 januari 2016 de Wet
werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking.
Dankzij deze wet is onder
meer het recht op doorbetaling bij ziekte voor AOW-ers
slechts 13 weken in plaats
6

tijdelijk contract automatisch
een vast contract. De periodes tussen de tijdelijke contracten moeten 6 maanden of
korter duren.

werknemer terug kan komen
of maatregelen nemen dat de
werknemer toch zijn eigen
werk kan doen of ander passend werk. De werknemer
heeft de verplichting mee te
werken. De werkgever hóéft
niet passend werk te zoeken
bij een ander bedrijf.

Bij werken na de AOW-leeftijd gelden verder speciale regels zoals bijvoorbeeld de opzegtermijn. Die is maar één
maand. 0ok hoeft het UWV of
de rechter niet te toetsen of
de werkgever het juiste heeft
gedaan bij het beëindigen van
het contract.

De meeste ouderen blijven
werken in het bedrijf waar zij
voor hun pensioen al in
dienst waren. Gaan ze wel
iets anders doen dan zijn dat
vaak banen als chauffeur van
een bestelwagen of een taxi
of ze worden bus- of trambestuurder.
Blijft de werknemer bij dezelfde baas werken dan is het
zaak om tijdig te overleggen
over een nieuw contract.
De AOW-er mag ten hoogste
6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 4 jaar tijd hebben.
Na meer dan 4 jaar wordt het
7

HUURTOESLAG EN WOONKOSTENTOESLAG
Wie kan huurtoeslag krijgen?

De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw
huurwoning. Er zijn verschillende soorten toelagen voor
de huur van een woning in
Amstelveen.

Niet iedereen die huurt komt
in aanmerking voor huurtoeslag. De belangrijkste voorwaarden zijn dat u een laag
inkomen hebt, ouder dan 18
jaar bent en een zelfstandige
woonruimte huurt. U hebt
een eigen toegangsdeur die
op slot kan en u hebt een eigen keuken en toilet. Maar
soms is het mogelijk voor een
onzelfstandige woning huurtoeslag te krijgen, bijvoorbeeld als u op een etage
woont en de voordeur, lift of
trappenhuis deelt met andere
bewoners. Studenten op kamers krijgen meestal geen
huurtoeslag maar als de
woonruimte vóór 1997 is
aangewezen voor huurtoeslag dan kan het wel.

Sinds januari 2020 komen
meer huurders in aanmerking
voor huurtoeslag. Dit komt
door een wijziging van de wet
waarin harde grenzen voor
die toeslag zijn vervallen.
Ging je een paar euro per jaar
extra verdienen dan kon het
recht op huurtoeslag in één
keer vervallen. Als je inkomen
stijgt, krijg je minder maar
het is dus niet meer zo dat bij
een kleine stijging de toeslag
helemaal verdwijnt. Dit zorgt
voor meer zekerheid bij de
huurders en dit is belangrijk.
Er is in deze tijd al onzekerheid genoeg.
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samenstelling van uw huishouden. 0ok spaargeld van u
en van kinderen beneden de
achttien telt mee.

Bij de vaststelling van de
huurtoeslag wordt gekeken
naar de hoogte van het inkomen, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. 0ok spaargeld van u en
van kinderen beneden de
achttien telt mee.

De belastingdienst is verantwoordelijk voor de huurtoeslag. Doet u elk jaar belastingaangifte dan wordt uw inkomen dat hier van belang is,
gesteld op het verzamelinkomen dat staat aangegeven op
uw definitieve aanslag inkomstenbelasting. Als u geen aangifte hoeft te doen dan is uw
inkomen gelijk aan het belastbare loon dat op uw jaaropgave staat. Komt u er niet uit
en zijn er onduidelijkheden
dan kunt u natuurlijk contact
opnemen met de Belastingdienst.

De hoogt van het inkomen
Alles wat er aan geld binnenkomt telt mee. Het maakt
niet uit of het uit Nederland
of uit het buitenland komt.
Onder inkomen valt:
*inkomsten uit werk
*een uitkering
*een pensioen (bijvoorbeeld
AOW)
*alimentatie, vergoeding
voor gastouderschap etc.

Hoogte van de huur
Uw huur mag niet hoger zijn
dan € 752,33. Maar als alle
bewoners jonger zijn dan 23

Bij de vaststelling van de
huurtoeslag wordt gekeken
naar de hoogte van het inkomen, uw leeftijd en de
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jaar dan gaat het om een
huur van € 442,46.

Geld dat u contant heeft mag
niet meer zijn dan € 559.

Te veel ontvangen huurtoeslag

Woonkostentoeslag
De Woonkostentoeslag is een
tijdelijke toeslag van de gemeente. Deze kunt u aanvragen als uw inkomen plotseling sterk daalt en u problemen krijgt met de betaling
van de huur of hypotheek.
Deze moet hoger zijn dan de
huurtoeslaggrens en u heeft
geen recht op huurtoeslag.
De hoogte van de woonkostentoeslag hangt af van uw
persoonlijke situatie, zoals
o.a. uw inkomen.

De toeslagaffaire heeft ons
geleerd om uiterst oplettend
te zijn om te voorkomen dat
geld moet worden terugbetaald.
De spelregels om huurtoeslag
te behouden of weer te kunnen ontvangen zijn als volgt:
Voor januari 2022 ligt de
grens voor het hoogste vermogen op € 31.747 als u alleenstaand bent. Heeft u een
partner die ook belasting betaalt dan is dat bedrag €
63.494. Alles wat op een rekening staat telt als spaargeld, maar ook het bedrag op
uw betaalrekening. Heeft u
een en/of betaalrekening samen met uw kind dan wordt
ervan uitgegaan dat het van u
is.

U kunt de toeslag ten hoogste
6 maanden ontvangen. In
deze periode kunt u zoeken
naar een goedkopere oplossing.
U kunt de woonkostentoeslag
aanvragen bij het Amstelveenloket.
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MEDEHUURDERSCHAP
of zij geen woning kan vinden.

U heeft zich vast wel eens afgevraagd of na uw overlijden
uw kind(eren) uw huurwoning kan (kunnen) overnemen. De regel is dat dit niet
kan. Alleen in uitzonderlijke
situaties kan een kind huurder blijven.

Maar soms komt het toch
voor dat een kind erin slaagt
het huurcontract op zijn
naam te krijgen als hij bijvoorbeeld inwoont om zijn
ouders te verzorgen. De huisbaas kan het medehuurderschap weigeren bijvoorbeeld
omdat hij liever een andere
huurder heeft aan wie hij een
hogere huur kan vragen. Het
kind kan in zo’n geval de
rechter vragen hem als medehuurder te erkennen. Maar
meestal is de ouder al overleden of opgenomen in een
verpleeghuis. Dan is het lastiger om te bewijzen dat er
sprake was van een langdurige, gemeenschappelijke
huishouding.

0m te beginnen moet uw kind
al in dit huurhuis wonen als u
overlijdt of naar een verpleeginrichting gaat. 0ok
moet u samen een gemeenschappelijke huishouding
hebben. Dit houdt in dat u de
kosten voor het huishouden
deelt, samen eet en ook samen activiteiten onderneemt.
De huishouding moet ook
langdurig zijn. Dat is niet het
geval als het kind minderjarig
is of als meerderjarige tijdelijk
thuis woont omdat hij
11

DE ALGEMENE NABESTAANDENWET
een uitkering omdat hij een
inkomen verliest, namelijk
het inkomen van de overledene. Maar het is niet zo dat
iedereen recht heeft op zo’n
uitkering. Alleen mensen die
niet zelf door middel van
werk in hun onderhoud kunnen voorzien kunnen een beroep op deze wet doen. Daaronder vallen ook kinderen die
onderwijs volgen, bijvoorbeeld om de startkwalificatie
te halen. Het maakt voor de
Anw niet uit of het eigen kinderen zijn, dan wel pleeg- of
stiefkinderen.

In 1996 werd de Algemene
Weduwen- en Wezenwet (de
AWW) veranderd en heet
voortaan de Algemene Nabestaandenwet. Een weduwe
heet voortaan “nabestaande”. De gedachte dat bij
het overlijden van de mannelijke partner de meestal niet
werkende vrouw achterbleef
was niet meer overeenkomstig de werkelijkheid. 0ok
mannen kunnen nabestaande
zijn. De nieuwe wet bepaalt
ook dat de hoogte van de uitkering afhankelijk is van het
inkomen. Vroeger kon namelijk een weduwnaar een uitkering krijgen ook als hij een
goedbetaalde baan had.

Iedereen betaalt mee aan de
kosten van deze wet. Het
maakt niet uit of je in dienst
bent bij iemand, een uitkering hebt of zzp-er. De premie
die betaald moet worden
wordt ingehouden op het

De nieuwe wet – de Anw gaat uit van een nabestaande
die arm is. Hij of zij ontvangt
12

woont. Degene die niet in Nederland woont maar hier wel
bij een baas werkt en loonbelasting betaalt is eveneens
verzekerd voor deze wet.

loon of de uitkering of wordt
betaald via de belasting.
De uitkering wordt geregeld
door de Sociale Verzekeringsbank, de SVB. De gemeente
geeft automatisch aan de
SVB door dat een partner –
indien getrouwd of met een
geregistreerd partnerschap is
overleden. Bij samenwonen
zal de overgebleven partnerzelf een uitkering moeten
aanvragen. De SVB stelt vast
of er recht op uitkering bestaat.

Er geldt bij de Anw geen leeftijdsgrens.0ok is het niet van
belang hoelang de overledene verzekerd is geweest.
Het maakt eveneens niets uit
voor de hoogte van de uitkering. Dit is een groot verschil
met de AOW waarbij leeftijd
en het aantal verzekerde jaren wel een beslissende rol
spelen.

Het bijzondere aan de Anw is
dat degene die verzekerd is
niet zelf de uitkering krijgt
maar zijn nabestaande en/of
eventueel een kind jonger
dan 18 jaar.

Het recht op een uitkering
kan pas ontstaan als de verzekerde is overleden. Dat klinkt
logisch maar soms is de overledene vermist. De wet biedt
hierin een oplossing. Wanneer iemand één jaar afwezig
is zonder dat er bericht is gekomen waaruit blijkt dat hij
nog in leven is dan wordt

Een van de voorwaarden om
in aanmerking te komen voor
een uitkering ingevolge de
Nabestaandenwet is dat de
overledene in Nederland
13

minimumloon. Bovenop de
nabestaanden – of wezen uitkering ontvangt de nabestaande of wees een tegemoetkoming. Voor het jaar
2021 bedraagt deze € 17,67
bruto per maand.

ervan uitgegaan dat hij er
daadwerkelijk niet meer is.
De nabestaande is de echtgenoot van degene die op de
dag van het overlijden als verzekerde kan worden aangemerkt. Geregistreerde partners en meerderjarige ongehuwden worden daarmee gelijkgesteld. Maar belangrijk is
of er een gezamenlijke huishouding werd gevoerd.

Voor de hoogte van de nabestaande uitkering is het van
belang dat hij alleen is dan
wel een kind heeft jonger dan
18 jaar dan hij onderhoudt of
verzorgd.

Niet alleen de achtergebleven
partner kan nabestaande zijn,
maar ook een ex- echtgenoot.
Dat kan het geval zijn als er
recht op alimentatie bestaat.
Dit recht op levensonderhoud
moet dan wel ten tijde van de
echtscheiding zijn vastgelegd
in een notariële akte.

Blijft de nabestaande alleen
achter dan is de hoogte van
de uitkering maximaal 70%
van het nettominimumloon.
Het maakt niet uit hoeveel
kinderen hij heeft. Het inkomen kan zo nodig worden
aangevuld met een extra
kindgebonden budget.

Hoogte en duur van de uitkering.

0f een nabestaande een uitkering uit de Anw krijgt hangt
af of hij werkt en wat hij

Net als bij de AOW zijn de uitkeringen van de Anw een bepaald percentage van het
14

afgetrokken. Een wezenuitkering duurt meestal tot de zestiende verjaardag. Soms kan
deze termijn worden verlengd tot 21 jaar.

verdient. Kan hij in zijn eigen
onderhoud voorzien dan is er
geen behoefte aan de uitkering.
Een wees krijgt een bepaald
percentage van de nabestaandenuitkering. Het is afhankelijk van de leeftijd van
het kind. Een kind tot tien
jaar, 32%, kinderen van tien
tot zestien naar 48%.

In principe woont de rechthebber op de nabestaandenuitkering in Nederland. De
uitkering meenemen naar het
buitenland kan doorgaans
niet, behalve als hij daar voor
de Nederlandse overheid
werkt. Sinds 1 juli 2012 wordt
de uitkering aangepast (verlaagd) naar het kostenniveau
van het woonland.

Veel wezen worden na het
overlijden van de laatst levende ouder opgevangen
door familie en vrienden.
Het opnemen van een wees
in huis heeft geen gevolgen
voor de uitkering. Alleen als
het kind geadopteerd wordtgeldt dat niet. De adoptieouders worden dan geacht in
het levensonderhoud van het
kind te voorzien. Heeft het
kind een bijbaantje dan wordt
het verdiende bedrag niet
van de wezenuitkering

Het recht op de nabestaandenuitkering eindigt als de
nabestaanden door werk
weer voldoende inkomen verdient, als het kind 18 jaar is
geworden, een gezamenlijke
huishouding gaat voeren of
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

15

VOORKOM VALLEN IN HUIS
lichaam ligevolgen hbbn voor
lichaam en geest.
Hoge drempels, losliggende
Voorkomen is beter dan gekleedjes, snoeren, slechte
nezen. Het is daarom belangverlichting, een gladde badrijk om voorzorgsmaatregelen
celvloer, ongelijk trottoirs, er
is genoeg om ons heen waar- te nemen.
over je kan vallen. Een ongeEén oorzaak van vallen kan
luk zit vaak in een klein
zijn dat het lichaam ouder
hoekje. Vooral ouderen lopen
wordt doordat de spieren en
een hoog risico. Uit onderbotten verzakken en de gezoek van het expertisecenwrichten stijver worden.
trum VeiligheidNL blijkt dat
Mensen worden daardoor
34% van de senioren minieerder moe en hun reactie is
maal één keer per jaar valt.
langzaam. 0ok slechte ogen
0p de Spoedeisende Hulp
kunnen bijdragen tot struikelwordt maar liefst elke 4 mipartijen. Zorg dus voor een zo
nuten een oudere met een
gezond mogelijke levenswijze
ongeval behandeld.
en ga geregeld naar de oogarts voor controle. En soms is
De meeste ongelukken vinhet de bijwerking van mediden in huis plaats.
cijnen die bijvoorbeeld duizeValpartijen zijn nooit een
ligheid met zich meebrengen.
goede zaak. Ze gaan bijna alDaarom is het de moeite
tijd gepaard met pijn en verwaard om met uw huisarts te
wondingen. Vooral voor oubespreken of uw medicatie
deren kan een val ernstige
goed is afgesteld.
gevolgen hebben voor
16

Wandbeugels geven extra
steun. Leg NOOIT spullen op
de trap. Controleer of de treden en de leuning goed vastzitten.

Misschien is het verstandig
om bij het lopen een stok te
gebruiken of een rollator.
Afgezien van lichamelijke oorzaken van vallen zijn de woning en het trapportaal een
belangrijke factor.

In het algemeen vormen alle
voorwerpen die de doorgang
versperren, die je haast niet
ziet en waarin je verstrikt kan
raken een groot struikelgevaar, zoals losliggende snoeren. Maar ook soms de poes!

Kijk daarom eens goed je woning rond. Waar kan je over
struikelen? Gladde of ongelijke vloeren vergroten de
kans op vallen, bijvoorbeeld
als u een tapijt hebt dat snel
wegglijdt of een gladde, natte
vloer hebt. Haal de losse
kleedjes weg en verwijder indien mogelijk de drempels.
Zorg voor een goede verlichting, ook ’s nachts. Een antislipmat in de badkamer voorkomt uitglijden. En wandbeugels geven extra steun bij een
opstapje of bij het opstaan.
En vooral de trap moet goed
begaanbaar zijn.

Kijk ook eens naar je kleding.
Schoenen die niet goed passen of geen goede steun bieden kunnen soms ook een val
veroorzaken. 0ok kleding die
te wijd is of te lang kan in de
knoop raken met als gevolg
dat je er op trapt en struikelt.
De pantoffels die zo prettig
zitten kunnen een gladde zool
hebben. Let daar ook op.
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DOORGEVEN
WIJZIGINGEN
IN UW
SITUATIE
samenwonen
Wanneer
er iets verandert
in *u gaat
WIJZIGING
UITKERING
DOORGEVEN
AAN
DE GEMEENTE
*u gaat
alleen
wonen
Wanneer
er iets
verandert
in
uw financiele situatie en u
*u heeft een kind gekregen
heeft een uitkering dan moet
*uw kind 18+ komt bij u wou dit doorgeven aan de genen of vertrekt
meente. Ook als die van uw
partner zich wijzigt. Uw uitke- *uw bankrekeningnummer of
ring kan dan veranderen.
telefoonnummer is gewijzigd
Bijvoorbeeld:
*u of uw partner heeft een
baan gekregen. 0ok als het
gaat om deeltijdwerk of betaalde klusjes bij familie of
vrienden. Dat geldt zelfs voor
vrijwilligerswerk.
*u of uw partner verblijft (tijdelijk) in een inrichting
*er komt iemand bij u in wonen of er vertrekt een inwoner, bijvoorbeeld een kostganger of onderhuurder
*een bewoner gaat studeren
of stopt met studeren

*u of uw partner gaat alimentatie betalen
*u ontvangt een erfenis
*u of uw partner heeft een
auto gekocht
*u gaat op vakantie
De wijzigingen kunt u doorgeven aan uw klantmanager;
dat kan ook per email naar
klantmanager@amstelveen.nl.
Vermeld duidelijk uw naam,
adres en de naam van uw
klantmanager.
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MBO-ER LAAT GELD LIGGEN
ze daar meestal wel recht op
hebben. Zorgtoeslag betekent
dat je een deel van de kosten
van je zorgverzekering terugkrijgt. Voor Mbo-ers is de
zorgverzekering vaak een van
de grootste kostenposten.
Wanneer je geen zorgtoeslag
aanvraagt kun je zomaar €
1000 per jaar mislopen.

Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (het Nibud) is gebleken dat veel mbo-studenten niet weten dat ze geld
van de overheid kunnen krijgen zoals zorgtoeslag. En dat
veel mbo-ers financiële problemen hebben. Veel mboers kampen met schulden zoals in het rood staan of betalingsachterstanden. Het Nibud deed onderzoek onder
ruim 1200 mbo-ers van verschillende opleidingsniveaus.
Zij hebben vaker schulden
dan andere studenten. Mboers op niveau 1 en 2 vragen
minder vaak zorgtoeslag aan
of doen belastingaangifte dan
studenten op niveau 3 en 4.

Zorgtoeslag kun je als je
(bijna) 18 jaar bent aanvragen
op de site van de Belastingdienst. Daarvoor heb je wel
een DigiD nodig en uiteraard
moet je een zorgverzekering
hebben afgesloten. Het
maakt daarbij niet uit of je
zelf de premie betaalt of je
ouders. Het is aan te bevelen
de aanvraag vóór je 18e verjaardag te doen want het
duurt soms wel 11 weken
voordat je zorgtoeslag geregeld is en je je geld terugkrijgt. Voor het aanvragen

Teruggave deel zorgtoeslag
Een derde van alle mbo-studenten hebben nog nooit van
zorgtoeslag gehoord. Terwijl
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Studiefinanciering

van zorgtoeslag mag je niet
meer dan € 31.138 verdienen
en je vermogen niet hoger
zijn dan € 118.473.

Een student – ouder dan 18
jaar- die tijdens zijn opleiding
één of meer stages bij een
bedrijf of organisatie loopt
heeft recht op studiefinanciering. Hij doet een zogenaamde Beroeps Opleidende
Leerweg (BOL). Bolstudenten
hebben recht op studiefinanciering. Veel studenten op niveau 1 en 2 weten niet dat dit
een gift is. Zij hoeven niets terug te betalen.

Hoe hoog de zorgtoeslag is
hangt af van hoeveel je verdient en of je een eventuele
partner hebt die daarvoor
ook in aanmerking komt.
Zorgtoeslag kan tot vijf jaar
later nog worden aangevraagd.
Teruggave inkomstenbelasting

Studenten die een Beroeps
Begeleidende Leerweg volgen
(BBL) zijn tijdens hun studie
aan het werk en krijgen geen
studiefinanciering.

Studenten hebben vaak bijbanen als afwasser, bezorger of
oppas. Wat voor de zorgtoeslag geldt, geldt ook voor het
terugontvangen van inkomstenbelasting. 0ok hier doen
weinig studenten aangifte. Zij
die dat wel doen krijgen al
snel € 180 van de Belastingdienst terug.
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STICHTING BELKLUS
De BelKlus doet geen klussen
die gewoonlijk voor rekening
van de verhuurder komen en
ook niet die waarvoor gebruikelijk professionals worden
ingeschakeld.

De Stichting BelKlus werd 27
jaar geleden opgericht met
het doel ouderen en gehandicapten te helpen door het
doen van kleine klusjes in en
rond de woning, klusjes waarvoor vaak niemand te vinden
is. Want wie moet je bijvoorbeeld bellen als je een schilderijtje wilt laten ophangen
of er een lamp moet worden
vervangen en er geen familie
of behulpzame buurman in
de buurt is? Gelet op de grote
hoeveelheid aanvragen voorziet de stichting zeer zeker in
een behoefte. 0p die manier
kunnen mensen langer en
prettiger zelfstandig blijven
wonen met behoud van hun
autonomie.

Voorbeelden wanneer u de
BelKlus kunt inschakelen zijn
op het gebied van elektra het
vervangen van lampen, stopcontacten, armaturen, stekkers.
0p het gebied van sanitair en
verwarming biedt de BelKLus
hulp bij een kraanleertje vervangen, de toiletbril vastzetten, het ophangen van een
douchegordijn en het ontluchten van de cv.
0ok lichte timmermansklussen zoals ophangen van een
schilderij, het stellen van binnendeuren, het aanbrengen
van tochtstsrips ziet de BelKlus als haar taak.

Het gaat om eenvoudige
werkzaamheden van korte
duur.
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Amstelveen waarna later ook
Ouder-Amstel en Uithoorn
werden toegevoegd.

Verder kunt u ook een beroep
doen als u problemen heeft
op digitaal gebied, zoals het
omzetten van de tv van analoog naar digitaal en het oplossen van storingen.

Gaandeweg is gebleken dat
de functie van de BelKlus niet
alleen een technische is, maar
dat zij ook maatschappelijk
van betekenis kan zijn. Wanneer een vrijwilliger bijvoorbeeld een vervuilde woning
aantreft dan meldt hij dit aan
de coördinatrice die op haar
beurt het maatschappelijk
team van de gemeente inschakelt. Maar de vrijwilliger
neemt ook de tijd om een
praatje te maken en dat
wordt ook vaak op prijs gesteld.

0ok voor zaken als brandveiligheid, inbraak- en valpreventie en klein tuinonderhoud kunt u de hulp inroepen
van de BelKLus.
De werkzaamheden worden
uitgevoerd door enthousiaste
vrijwilligers. Behulpzaamheid
en iets voor je medemens willen betekenen staat bij hen
hoog in het vaandel. Veelal
zijn het mensen die gepensioneerd zijn maar hun vakkennis op die manier nog graag
gebruiken.

Als iemand een Amstelveenpas heeft dan zijn kleine klusjes in principe gratis. Wel
wordt gevraagd als het mogelijk is om een (kleine) donatie
Vragen de werkzaamheden
meer tijd dan wordt tussen
de € 20 tot € 50 per uur in

In de beginjaren was het
werkgebied beperkt tot het
Keizer Karelpark. Daarna
breidde de BelKlus haar activiteiten uit tot heel
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plaatsen van tochtstrippen en
ledlampen.

rekening gebracht. Dat geld is
hard nodig om de werkbussen en de scooter te laten rijden, gereedschap aan te
schaffen en voor kantoorbehoeften. De coördinatrice bepaalt of en welke kosten aan
de hulp zijn verbonden. Kosten waarmee altijd rekening
moet worden gehouden zijn
materiaalkosten en parkeergeld.

In Uithoorn is begonnen met
een project “valpreventie”,
waarbij gekeken wordt wat er
met kleine ingrepen bereikt
kan worden opdat de bewoner minder snel een val
maakt.
Wilt u gebruik maken van de
BelKlus en bent u 67+ of gehandicapt (geen leeftijdsgrens) neem dan contact op
via telefoonnummer 020 647108, email info@Belklus.nl , of Whatsapp/SMS 0654340370.

De BelKlus heeft verder in samenwerking met de Brandweer en grootschalige actie
ondernomen om in seniorenwoningen rookmelders te
plaatsen. 0ok startte ze de actie “energiebesparende maatregelen. Bent u 67+, gehandicapt, woont u in Amstelveen
of bent u huurder van Eigen
Haard dan kunt u in aanmerking komen voor energiebesparende maatregelen zoals
folie achter de cv, het (lager)
afstellen van de boiler, het
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GEVOLGEN ERFENIS VOOR UITKERING
Uw kind is misschien al eerder erfgenaam geworden
toen uw partner overleed.
Die erfenis heeft hij nooit
ontvangen omdat u als
langstlevende de beschikking
over het huis hield. Het deel
dat hij erfde van zijn vader
bestond alleen op papier. Pas
na uw overlijden krijgt hij de
hele erfenis. De gemeente
kan dan teruggaan in de tijd
en bijstand terugvorderen
vanaf het moment dat zijn vader overleed en hij dus recht
had op een deel van de erfenis. Dat kan betekenen dat hij
helemaal niets van de erfenis
terugziet omdat hij ook nog
belasting over de erfenis
moet betalen.

Heeft u een eigen huis waarvan de hypotheek (grotendeels) is afgelost en één van
uw kinderen ontvangt een bijstandsuitkering en toeslagen
dan is het zaak u zelf af te
vragen wat er gebeurt na uw
overlijden. Houdt uw kind die
een uitkering van de Bijstandswet heeft wel iets over
van zijn erfenis? Uiteraard
moet uw kind er altijd alles
aan doen om uit de bijstand
te komen als hij uitzicht wil
houden op een betere financiële toekomst.
Na uw overlijden zet de gemeente zijn uitkering direct
stop. Hij moet eerst zijn erfenis opmaken voordat hij weer
bijstand kan aanvragen. Als
hij het geld er te snel doorheen jaagt, kan de gemeente
een nieuwe uitkering weigeren en dan heeft hij niets.

Uw kind vindt werk en u leeft
nog lang. 0ok dan kan de gemeente nog steeds aanspraak
maken op het erfdeel van zijn
vader over de periode dat hij
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maken ook als hij bij testament onterfd is. Wat betreft
de uitgekeerde toeslagen is
de Belastingdienst vrijgeviger.
Deze worden niet teruggevorderd. Er wordt alleen gekeken
naar de werkelijk uitgekeerde
bedragen. Die gelden niet als
inkomen. Als het vermogen
door een erfenis op 1 januari
hoger is dan de vrijstelling
dan is er dat jaar geen recht
op toeslag. De toeslag moet
dan stopgezet worden door
degene die hem ontvangt.

bijstand kreeg en niet over de
erfenis kon beschikken. De
gemeente heeft hem toen
wel moeten berichten dat hij
verplicht is het overlijden van
zijn moeder te melden. Het
kind mag zijn erfenis niet weigeren. De gemeente klopt
dan aan bij andere erfgenamen bijvoorbeeld zijn broers
of zussen om zodoende toch
de betaalde uitkering terug te
krijgen. Wat ook niet helpt is
het kind te onterven om op
die manier te voorkomen dat
het geld van de erfenis naar
de gemeente gaat. De gemeente kan dan eisen dat het
kind zijn legitieme portie van
de erfenis opeist.

Maar – en niet alleen om bovengemelde financiële redenen – is het beste advies aan
uw kind om altijd zo snel mogelijk uit de bijstand te geraken.

Een legitieme portie is de
helft van de erfenis waarop
een kind volgens de wet recht
heeft. Het gaat daarbij altijd
om geld en niet om spullen.
Op dit deel van de erfenis kan
het kind altijd aanspraak
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RECEPT FRITATTA MET COUSCOUS
Pel en snipper de uien, snij de
paprika in blokjes en de tomaten in plakjes. Klop de eieren los met wat peper en zout

Het voorjaar is vooral een periode van nieuw leven. Denk
maar aan de lammetjes in de
wei. 0ok eieren horen daarbij.
Al voor de Germanen waren
ze een symbool van vruchtbaarheid.

Verhit de boter of olie in een
grote koekenpan en bak de ui
en paprika 2 minuten. Neem
dit mengsel uit de pan en
schenk de geklopte eieren
erin. Schep de couscous erop
en dan de tomaten. Verdeel
de ui/paprika erover en bestrooi met de geraspte kaas.

Recept voor 4 personen:
*250 gr couscous
*2 uien
*1 groene paprika
*400 gr tomaten

Bak het met de deksel op de
pan ongeveer 10 minuten tot
de kaas gesmolten is.

*4 eieren
*2 eetlepels boter of olie
*3 takjes peterselie

Knip de peterselie en de basilicum fijn en strooi over de
omelet.

*3 takjes basilicum

Eet smakelijk!

*50 geraspte kaas

Bereid de couscous volgens
de aanwijzing op de verpakking
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KOPEN/VERKOPEN VIA MARKTPLAATS
opgehaald. Gaat de koper akkoord dan is er een bindende
overeenkomst. Komt hij niet
opdagen, dan kunt u dit verlies nemen. Maar u kunt ook
naar een Juridisch Loket gaan
of in het uiterste geval naar
de rechter.

U heeft iets te koop en biedt
het aan via Marktplaats. Er
heeft zich een koper gemeld
die er een mooi bedrag voor
wil betalen. Vervolgens laat
hij niets meer van zich horen.
De vraag is of zo iemand niet
verplicht is zijn belofte na te
komen. Het gebeurt ook dat
de koper na bezichtiging van
het product begint af te dingen: het ziet er niet zo uit zoals hij zich had voorgesteld, er
zit een kras op enz. U kunt
dan gaan onderhandelen.
Niet iedereen houdt daarvan
maar het hoort er wel een
beetje bij. Het is tenslotte
“Marktplaats”. 0m dit te
voorkomen kunt u met de
bieder afspreken dat de prijs
die u genoemd heeft vaststaat en dat u dit product
voor hem reserveert. Maak
meteen een afspraak wanneer het kan worden

Heeft u zelf iets op Marktplaats gezien waarvoor u belangstelling heeft vraag dan
om foto’s en neem direct
contact met de aanbieder op
als u serieuze belangstelling
heeft. Misschien onderhandelt de verkoper al met iemand anders met wie hij contact heeft via telefoon of
e-mail.
Controleer alles goed om te
voorkomen dat u opgelicht
wordt. Bekijk ook help.marktplaats.nl voor tips
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Woordzoeker, thema: Bewegen
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Ontvangt u een uitkering, woont u in de
regio Amstelveen en wilt u dit blad gratis
ontvangen? Vul dan onderstaande bon in
en stuur deze naar;
Redactie Sociaal Contact
Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen

U kunt het gedrukte blad ook per e-mail
aanvragen;
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com
Van de website kunt u het in pdf formaat
downloaden (Adobe Acrobat Reader noodzakelijk)

Naam ............................................................................Voorletters...................
Straat/nr ............................................................................................................
Postcode/plaats ...............................................................................................
Ik ontvang het kwartaalblad Sociaal Contact graag:
per post

per email in pdf ..................................................................

Opvallen of verdwijnen in de grijze massa,
de keus is aan jou!
Met onze spectaculaire print & sign producties
voor binnen en buiten kan niemand meer om je heen.

WWW.NJOYMEDIA.NL

12

JAARGANG
JAARGANG 34 - N
U M M E R 237
J U- Lmaart
I 2 0 12022
8

INNOVATIE IN ICT
Perviam is een bevlogen ICT-dienstverlener met een natuurlijke nieuwsgierigheid naar
innovatieve oplossingen met gebruik van nieuwe technologieën. Een goede analyse,
heldere en betrouwbare oplossingen vormen de basis van onze dienstverlening.
Wij leveren o.a.: Systeembeheer, VOIP
Office 365, Clouddiensten, Managed-WIFI,
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Wij gaan graag met u in gesprek.

| Perviam Computer Consultancy B.V.
| Aalsmeerderweg 239-J
| 1432 CM Aalsmeer

| W
| T
| @

www.perviam.nl
088 – 44 66 500
info@perviam.nl

|
|
|

Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen
Groenhof 140 1186 KX Amstelveen
ING bankrekening NL92INGB0003665546
ING bankrekening NL92INGB0003665546
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com

www. sociaal-steunpunt-amstelveen.nl
www. sociaal-steunpunt-amstelveen.nl

