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Dit blad is gratis voor uitkerings-gerechtigden en geïnteresseerden.
Mocht u toezending niet langer op
prijs stellen wilt u dit dan aan ons
doorgeven.
Het overnemen van teksten uit dit blad
is toegestaan met bronvermelding.
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3 Van de voorzitter
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Met vragen op het gebied van de
sociale zekerheid over 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 18:30-19:15 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:
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Even voorstellen…

Mijn naam is Pim Keijzer. Ik
ben geboren en getogen in
Amsterdam, maar woon nu
alweer sinds 1975 in Amstelveen. Ik ben getrouwd, ook
alweer heel lang, met Mieke.
We wonen nu in de Westwijk.
Beroepsmatig houd ik me
mijn hele werkzame leven al
bezig met de thema’s Mens
en Werk. Ik ben o.a. Hoofd
Personeelszaken ( & Organisatie) geweest bij Fokker en
Albert Heijn /AHOLD. Altijd
boeiend werk in mooie organisaties!
De laatste 15 jaar ben ik
mede-eigenaar geweest van
een organisatie die zich bezighoudt met assessments, training, coaching en loopbaanbegeleiding. Tegenwoordig
werk ik nog steeds als coach,
maar zeker niet full time
meer. Daardoor heb ik gelukkig wat meer tijd voor een
aantal cursussen. O.a. kunstgeschiedenis en de Franse

taal krijgen nu wat meer aandacht.
Naast het bovenstaande
werk, heb ik ook altijd veel
tijd besteed aan vrijwilligerswerk. Zo ben ik jaren voorzitter van het bestuur van de
Volksuniversiteit Amstelland
geweest en de afgelopen jaren R.v.T.-lid van Platform C.
Nu ga ik dus met veel plezier
energie steken in het Sociaal
Steunpunt Amstelveen. Een
belangrijke organisatie voor
veel Amstelveners die vragen
hebben op het gebied van Sociale Zekerheid.
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DE WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)
De Wet langdurige zorg (Wlz)
is er voor mensen met een
chronische ziekte die blijvend
24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. U heeft
dan een indicatie (goedkeuring) nodig van het Centrum
Indicatie Zorg, de CIZ.

*een lichamelijke
beperking
*een verstandelijke
beperking op hogere
leeftijd zoals dementie
*een verstandelijke
beperking

Centrum Indicatie Zorg (CIZ)

*een lichamelijke handicap

Het CIZ beoordeelt of u in
aanmerking komt voor de gevraagde zorg. Zij heeft contact met andere organisaties,
zoals bijvoorbeeld een verpleeginrichting. Het uitgangspunt is dat iedereen de zorg
krijgt die bij hem past. Dat
vraagt om een persoonlijke
benadering waarin de mens
geen nummer is, maar mens
blijft.

*een zintuigelijke
handicap, (niet goed
kunnen horen en/of zien)
*psychiatrische problemen
Indien u meent een beroep te
kunnen doen op de Wlz dan
moet u bij het CIZ een verzoek indienen. Dat kan via
www.ciz.nl of een formulier
dat u kunt aanvragen bij telefoonnr. 088 -7891000. U vult
het aanvraagformulier volledig in en na ondertekening

Hoe regelt u dit?
Allereerst moet u nagaan of u
hulp nodig heeft bij
5

steuner u helpen met informatie over bijvoorbeeld het
zorgaanbod in uw omgeving,
welke zorg het beste bij u
past en of er een wachtlijst is
en zo ja hoe lang die is.

verstuurt u het. U moet daarbij wel uw medische gegevens overleggen en eventueel
een zorgplan. In een zorgplan
staan de afspraken die u met
de zorginstelling maakt over
de te verlenen zorg en ondersteuning, alsmede over dagbesteding en hulp van familie
of vrienden (mantelzorg). In
principe heeft Het CIZ zes weken de tijd om een aanvraag
voor zorg vanuit de Wlz af te
handelen.

Cliëntondersteuning is gratis
en onafhankelijk.
Waar kunt u cliëntondersteuning krijgen?
Er zijn verschillende manieren
om cliëntondersteuning aan
te vragen:

De cliëntondersteuner

*bij een zorgkantoor. Dat is
voor Amstelveen het
Zorgkantoor Amstelland
en De Meerlanden. Tel.
071 5825888

Een cliëntondersteuner geeft
informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg
en welzijn. Hij kan ook bemiddelen bij klachten en problemen. Het doel is dat u na ondersteuning weer zelf verder
kunt.

(klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl)

*de huisarts
*transferverpleegkundige
van het ziekenhuis

Heeft u hulp nodig bij een
aanvraag voor zorg vanuit de
Wlz dan kan een cliëntonder-

*de wijkverpleegkundige
of
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De Eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van het inkomen, het vermogen, de indicatie en de samenstelling
van het huishouden van de
cliënt. Afhankelijk van de situatie van de cliënt moet een
lage eigen bijdrage of een
hoge eigen bijdrage worden
betaald. De lage eigen bijdrage is in 2021 ten minste €
171,40 per maand en ten
hoogste € 899,80 per maand.
De hoge eigen bijdrage bedraagt in 2021 maandelijks
maximaal € 2469,20.

*de zorginstelling
(bijvoorbeeld de
verpleeginrichting)
waarvan u de zorg wilt
afnemen.
Financiële gevolgen van de
Wlz
De Wet langdurige zorg betaalt de zorg voor mensen,
die in een instelling wonen.
Deze behandelingen zijn
duur, daarom betaalt u mee
in de vorm van een eigen bijdrage. U betaalt deze aan het
CAK.

Financiële gevolgen voor uw
AOW

Het Centraal Administratie
Kantoor (het CAK)

Wanneer u of uw partner in
een zorginstelling woont en u
of uw partner krijgt AOW,
dan kunt u bij de SVB uw
AOW voor gehuwden veranderen naar een AOW voor alleenstaanden dat hoger is. Dit
kan ook als u al enige tijd niet
meer samenwoont. Het inkomen van uw partner en/of

Het CAK is een publieke
dienstverlener en heeft als
taak om regelingen vanuit de
overheid zo goed mogelijk uit
te voeren, zorgvuldig en
klantgericht. Zo ook dus de financiële zaken die samenhangen met de zorg die u krijgt
vanuit de Wlz.
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om bij de SVB dit weer om te
zetten naar een gehuwdenAOW.

vermogen telt dan niet meer
mee. Als u daarvoor kiest,
dan krijgt u dus een hoger
AOW-pensioen. Maar een
AOW voor ongehuwden kan
soms grote nadelige financiele gevolgen hebben voor uw
eigen bijdrage die u moet betalen aan het CAK, want uw
inkomen is hoger. 0ok het bedrag aan belasting kan wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan
de huurtoeslag en/of de zorgtoeslag van de Belastingdienst. Indien u een aanvullend pensioen heeft, dan kan
ook dat bedrag veranderen.

Het is in elk geval belangrijk
dat u zich goed laat informeren.
STICHTING MEE
Alle burgers in Amstelveen
kunnen terecht bij de Stichting Mee. Wanneer u niet
precies weet welke keuze u
moet maken, bijvoorbeeld
over uw AOW, dan kunt u
zich wenden tot de Stichting
Mee. U krijgt daar onafhankelijke ondersteuning en advies.
Ook als bijvoorbeeld uw kind
een beperking heeft wordt
samen met u bekeken hoe
steun geboden kan worden.
U krijgt uitleg over ingewikkelde zaken en er wordt met
u meegedacht om een oplossing te bedenken. De stichting is bereikbaar onder nummer 020-5127272 of per email informatie@mee-az.nl.

Wanneer u het moeilijk vindt
om te kiezen voor een alleenstaande AOW en niet precies
weet wat de gevolgen voor
uw portemonnee zijn, dan
kunt u de hulp inroepen van
een cliëntondersteuner. Hiervoor kunt u terecht bij de Gemeente. Indien u gekozen
heeft voor een AOW voor ongehuwden en het blijkt nadelig te zijn, dan is het mogelijk
8

MANTELZORG

AMSTELVEEN VOOR ELKAAR

De overheid wil dat mensen
langer thuis wonen. Dat is
een mooi streven maar de
druk op de mantelzorgers is
toegenomen en vraagt om
meer zorg door partner,
kind(eren), familie of anderen
die zich betrokken voelen,
Hoewel u zichzelf misschien
niet zo ziet bent u mantelzorger als U meer dan 8 uur per
week en langer dan drie
maanden voor uw partner,
ouder(s) of een ander familielid zorgt. U wilt de beste zorg
geven, maar soms kan die
zorg u boven het hoofd
groeien. Dan is het zaak om
niet te wachten tot u echt
niet meer verder kunt, maar
hulp in te roepen bij een van
de vele instanties die er zijn
om u bij te staan. Soms is een
kleine handreiking al genoeg,
bijvoorbeeld als iemand de
boodschappen voor u doet.

Bij Amstelveen voor elkaar
wordt ervan uitgegaan dat iedereen het verschil kan maken. Vrijwilligers kunnen u
helpen met vervoer, boodschappen of (kleine) klussen.
0p de website Amstelveenvoorelkaar.nl kun u zich vrijblijvend als vrijwilliger inschrijven of zelf een oproep
plaatsen als u hulp nodig
heeft.
HULP VIA DE GEMEENTE
Er zijn ook mogelijkheden om
via de gemeente te regelen
dat er vervangende professionele zorg thuiskomt. Meer
informatie kunt u vragen bij
het Amstelveenloket op het
Raadhuis telefoon 020
5404911. Daar zal men u verder helpen, ook wat betreft
de kosten die aan de hulp
verbonden zijn.
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tussenuit, minimaal 3 dagen
achter elkaar (en 2 nachten).
Het maximaal aantal dagen/nachten is afhankelijk
van de wens van degene die
hulp nodig heeft en tot welk
bedrag de zorgverzekeraar de
zorg vergoedt.

THUISZORG
U kunt ook contact opnemen
met de zorgexpert van thuiszorgorganisatie Amstelring.
Telefoon: 088-9720200.
MANTELZORG IN HUIS
Hier vindt u medewerkers die
zelf mantelzorger zijn geweest en die begrijpen wat
het betekent om mantelzorger te zijn. “Op tijd hulp zoeken“ is het eerste advies wat
u krijgt om het zorgen vol te
houden en om jezelf niet uit
het oog te verliezen. U wordt
geholpen bij het verlenen van
zorg aan uw naaste zolang u
dit kunt en wenst. 0p uw eigen manier. Meer informatie
is te lezen op de website. Enthousiaste vrijwilligers geven
als dat nodig is 24 uur vervanging van de mantelzorger in
een situatie waar degene die
hulp nodig heeft niet alleen
thuis kan blijven. U kunt er
dan met een gerust hart even

Handen in Huis is bereikbaar
onder telefoonnummer 030
6590970.
U kunt ook een e-mail sturen
naar info@handeninhuis.nl.
Verdere informatie is te vinden op de website:
www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg.
Er zijn dus veel mogelijkheden om u te helpen als u het
niet meer ziet zitten. Het
enige wat u moet doen is
hulp vragen bij een van de
hierboven genoemde instanties.
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VAN EEN GROTE NAAR EEN KLEINE WONING
*u wilt verhuizen naar een
zelfstandige
(senioren)woning van
Eigen Haard

U bent 55 jaar of ouder en
woont al jaren in een mooie
eengezinswoning van Eigen
Haard, waarin u een gezin
heeft grootgebracht. De kinderen zijn de deur uit en eigenlijk is de woonruimte nu
te groot. 0ok het dagelijks onderhoud wordt een bezwaar.
Verhuizing naar een beter
passende woning zou een oplossing kunnen zijn, bijvoorbeeld naar een senioren-eengezinswoning, een woning die
gelijkvloers is, een lift heeft of
op de begane grond is gelegen.

*u krijgt een aanbod in
Amstelveen
*uw inkomen
ligt beneden
de € 44.655. Is dit hoger,
dan wordt alleen
bemiddeld voor een
vrijesectorwoning
Wanneer u van de regeling
gebruik wilt maken dan moet
u een schriftelijk verzoek bij
Eigen Haard indienen. Dat
verzoek komt terecht bij de
verhuurmakelaar. Hij behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Uw
inschrijfduur bij WoningNet is
niet van toepassing.

Er bestaat een regeling die dit
mogelijk maakt. Die heet
“Van groot naar beter”. En
geldt alleen voor huurders
van Eigen Haard. U moet
daarbij aan bepaalde voorwaarden voldoen:
11

Wanneer uw inkomen boven
€ 44.655 ligt, dan bemiddelt
Eigen Haard alleen voor een
vrijesectorwoning.

De verhuurmakelaar neemt
contact met u op om uw
woonwens te bespreken. Vervolgens gaat hij voor u aan de
slag om uit de beschikbare, te
verhuren woningen een geschikte woning voor u te kiezen. U krijgt een tegemoetkoming in de kosten van € 4500.
Dit bedrag staat los van de
grootte van de woning die u
achterlaat en ook van de kosten die u werkelijk maakt.
Lukt het u om zelf een woning te vinden buiten deze regeling om dan krijgt u dit geld
niet. 0ok niet als u verhuist
naar een vrijesectorwoning.
Het voordeel is wel dat u
voorrang krijgt.

Een vrijesectorwoning heeft
bij het tekenen van het huurcontract een huurprijs boven
€ 752,33 per maand. Dat
maakt uw zoektocht een stuk
makkelijker. Aanmelden kan
via het Woonprofiel. Dit doet
u via de website van Eigen
Haard. 0mdat u een woning
van Eigen Haard achterlaat,
bent u een zogenaamde
doorstromer en geldt er voor
u geen grens aan uw maximale inkomen.

Wat betreft de nieuwe nettohuur van uw nieuwe sociale
huurwoning: deze wordt zo
nodig aangepast en zal niet
hoger zijn dan de huur die u
nu betaalt. Dit geldt niet voor
een nieuwbouwwoning.

HULP BIJ SCHULD
Schulden ontstaan soms snel,
bijvoorbeeld als u uw baan
kwijtraakt en/of moet rondkomen van een lager inkomen
dan u gewend bent.
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Een consulent schuldhulpverlening gaat dan bij de bewoner langs om te bespreken of
er hulp nodig is en zo ja,
welke. Soms kan een enkel
advies al helpen.

Misschien heeft u wegens
echtscheiding uw huis met
verlies moeten verkopen.
U bent het overzicht kwijt en u
wilt het liefst geen post meer
openen. Helaas zijn de gevolgen dan bijna niet meer te
overzien en stapelen de problemen zich op: achterstand
met het betalen van de huur
bijvoorbeeld of de energiekosten. Dit kan leiden tot aanmaningen en bezoek van een
deurwaarder om beslag te leggen op uw spullen en deze
eventueel te verkopen.

Ook de leveranciers van het
energiebedrijf melden de betalingsachterstand bij de gemeente, die vervolgens een
brief stuurt met het advies
om een afspraak te maken
voor hulp Het geld dat de gemeente nu beschikbaar stelt
is vooral bedoeld om al in een
vroeg stadium te herkennen
dat er problemen zijn. Er is nu
meer aandacht voor groepen
zoals ondernemers en
zzp’ers. De gemeente verwacht dat veel huishoudens
de komende jaren met financiële problemen te maken
krijgen. Jongeren en ondernemers zullen daarbij het hardst
worden getroffen.

De gemeente werkt samen
met woningbouwvereniging
Eigen Haard in het project
“Vroeg erop af”. Eigen Haard
meldt een huurder die twee
maanden de huur niet heeft
betaald bij de gemeente aan.
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KINDERBIJSLAG EN KINDGEBONDEN BUDGET
Hoe vraag ik kinderbijslag
aan?

Kinderbijslag en het kindgebonden budget zijn regelingen die een financiële tegemoetkoming geven aan een
huishouden met één of meerdere kinderen.

Als u bij de gemeente aangifte doet van uw eerste kind,
dan wordt dit door de gemeente doorgegeven aan de
Sociale Verzekeringsbank, de
SVB. 0ngeveer 2 tot 4 weken
na de aangifte krijgt u van de
SVB een brief. Daarna kunt u
kinderbijslag aanvragen op de
website van de SVB, maar u
kunt de SVB ook vragen om
een aanvraagformulier per
post op te sturen.

KINDERBIJSLAG
Afhankelijk van de leeftijd
krijgt u voor een kind per
kwartaal een vast bedrag dat
een belangrijke bijdrage betekent voor de kosten van levensonderhoud van het kind.
Dit zijn kosten van bijvoorbeeld eten en kleding.

Krijgt u al kinderbijslag en is
uw 2e kind in Nederland geboren dan hoeft u niets te
doen. U krijgt vanzelf een
brief waarin het nieuwe bedrag staat.

Behalve voor het eigen kind
kan ook kinderbijslag aangevraagd worden voor een
stiefkind of een pleegkind.
De hoogte van het inkomen
van een gezin telt niet mee:
zelfs Koning Willem Alexander en Koningin Maxima krijgen het voor hun drie dochters.

Waar u goed op moet letten
is dat u zelf kinderbijslag
moet aanvragen als uw 2e
kind niet in Nederland is ge14

boren of als u zelf in het buitenland woont. Dit geldt ook
als u niet binnen 1 maand na
de geboorte van uw kind bij
de gemeente aangifte doet
van de geboorte. Ook voor
een adoptiekind moet u zelf
de aanvraag doen.

zit. Hiervoor is een uitzondering als het kind bijvoorbeeld
zwaar gehandicapt is. Volgt
uw kind een opleiding in het
buitenland dan moet deze
vergelijkbaar zijn met een opleiding in Nederland. Korancursussen tellen niet mee.

Als u gevraagd wordt uw kinderbijslagnummer door te geven dan bedoelt de SVB daarmee uw Burgerservicenummer (BSN).

De gemeente kijkt of kinderen van 16 en 17 jaar overdag op school zitten. Verzuimt uw kind veel – meer
dan 16 uur in vier weken achter elkaar – dan meldt de
leerplichtambtenaar dit aan
de SVB als volgens hem de
maatregelen om het kind
weer naar school te krijgen
niet hebben geholpen. De
SVB kan dan de kinderbijslag
stoppen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen oor kinderbijslag zijn:
*het kind moet in Nederland
wonen
*het moet jonger zijn dan 18
jaar, tot het huishouden van
de aanvrager horen èn door
hem worden onderhouden

Soms is een kind lang van
huis omdat het in verband
met ziekte in een ziekenhuis
of inrichting verblijft. Duurt
dit verblijf langer dan zes
maanden dan vervalt het
recht op kinderbijslag.

Voor kinderen van 16 en 17
jaar geldt bovendien dat het
kind in Nederland op school
15

kinderbijslag krijgen. Bijvoorbeeld als uw kind vanwege
een opleiding of ziekte niet
thuis woont of als uw kind bij
u thuis ingrijpende zorg nodig
heeft. In dit laatste geval
heeft u een besluit nodig van
het CIZ.

Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?
Per kwartaal bedraagt de kinderbijslag per kind
0 t/m 5 jaar

€ 224,87

6 t/m 11 jaar

€ 273,05

De meeste kinderen verdienen met een baantje een
zaakcentje erbij. Dat kan ook
een stagevergoeding zijn. Dit
heeft geen gevolgen voor de
kinderbijslag.

12 t/m 17 jaar € 321,24
Als uw kind 6 of 12 jaar wordt
dan krijgt u dus meer kinderbijslag. Dit gaat in vanaf het
eerstvolgend kwartaal na zijn
verjaardag en wordt uitbetaald aan het einde daarvan.
Bijvoorbeeld: uw kind wordt
op 18 november 2021 zes
jaar. Dan krijgt u vanaf 1 januari 2022 een hogere vergoeding, maar die ontvangt u pas
na afloop van het kwartaal, in
de eerste week van april
2022.

Bij scheiding van de ouders
gaat de kinderbijslag naar de
ouder die de dagelijkse zorg
heeft. Woont het kind afwisselend bij één van de ouders
dan wordt de bijslag verdeeld
volgens de afspraak die de
ouders daarover maken.
KINDGEBONDEN BUDGET
Kinderen kosten veel geld.
Denk maar eens aan een
nieuwe winterjas of een fiets.

Als u hoge kosten heeft voor
uw kind kunt u soms dubbele
16

De overheid biedt een kindgebonden budget aan voor
mensen die voor een kind
kinderbijslag ontvangen maar
volgens de Belastingdienst te
weinig geld hebben.

Het kindgebonden budget
geldt tot 18 jaar.
DIGID AANVRAGEN
0m zaken met de overheid te
kunnen regelen heeft u vaak
een DigiD nodig. Hiermee
kunt u op internet laten zien
wie u bent of als u iets wil regelen. 0f dat nou is bij de Belastingdienst, het onderwijs,
de zorg of het pensioenfonds.
U bent niet wettelijk verplicht
een DigiD aan te vragen,
maar zonder dit kunt u veel
zaken niet regelen via Internet. U kunt uw DigiD aanvragen via de website DigiD.nl. U
moet daarvoor wel ingeschreven staan bij de Gemeente.
0ok voor het aanvragen van
een bijstandsuitkering heeft u
een DigiD nodig. Het is handig
om vóór u de aanvraag doet
dit al geregeld te hebben.

Het budget is een vast bedrag
per jaar, dat verdeeld over
twaalf maanden per maand
wordt uitbetaald. Het budget
gaat in in de eerste kalendermaand na de geboorte.
Het kindgebonden budget
geldt voor één jaar.
Voor 1 kind is dat € 1204
Voor 2 kinderen

€ 2226

Voor 3 kinderen

€ 3145.

Dit laatste bedrag (€3145)
wordt verhoogd met zoveel
keer € 919 als het aantal kinderen meer bedraagt dan
drie. Dus bijvoorbeeld: bij 4
kinderen is het bedrag € 3145
plus € 919 = € 4064. Bij 5 kinderen wordt het bedrag €
4064 plus € 919 = € 4983.
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EEN PENSIOENPOT VAN 1700 MILJARD EURO
In juli 2020 werd een Pensioenakkoord gesloten tussen
de overheid, de werkgevers
en de vakbonden (vertegenwoordigers van de werknemers met ongeveer hetzelfde
beroep). Daarbij ging het om
de verdeling van 1700 miljard
euro van de pensioenfondsen, geld dat afkomstig is van
de premies die de werknemers betalen. Dit pensioenakkoord zou worden neergelegd in de Wet toekomst Pensioenen, maar zover is het
nog niet gekomen. Er zitten
nog te veel haken en ogen
aan.

pensioen bijna onbetaalbaar
geworden, mede doordat ook
voor jongeren geld gereserveerd moet worden.
Een baan is niet meer voor
het leven, terwijl het pensioenstelsel daarop nog wel is
ingericht. Veel werknemers
hebben verschillende pensioenpotjes. In het nieuwe pensioenstelsel wordt veel veranderd. Veel gepensioneerden
hebben nu nog een pensioen
dat afhangt van het aantal jaren dat ze gewerkt hebben,
premie hebben betaald en
het gemiddelde loon dat ze
verdiend hebben (middelloon). Straks hangt de hoogte
van het pensioen af van de
opbrengst van het beleggen.
Worden goede winsten gemaakt door een hoge rentestand dan heeft dat een gunstige invloed op de hoogte

De pensioenfondsen beleggen het geld op de kapitaalmarkt. De rentestand is de afgelopen twintig jaar veel lager geworden, dus de opbrengst werd ook alsmaar
minder. Daardoor is de zekerheid van de hoogte van het
18

deze laatste garantie. Het
pensioen is immers afhankelijk van de behaalde resultaten op de kapitaalmarkt. Er
wordt niet meer onderhandeld.

van het pensioen. Vallen ze
tegen dan wordt er minder
pensioen uitgekeerd.
Vanaf 2026 krijgt de werknemer op grond van de Wet
verbeterde premieregeling
(Wvp) een eigen spaarpotje
waarin de betaalde premie
gestopt wordt. Dat geld
wordt door het pensioenfonds samen met de potjes
van andere werknemers belegd. De hoogte van de uitkeringen kan dus schommelen,
afhankelijk van de rentestand.

Hoe wordt het pensioenvermogen verdeeld?
Uiterlijk 2026 moet het
nieuwe pensioenstelsel ingaan, waarin miljoenen werkenden en gepensioneerden
hun eigen spaarpot krijgen.
Een bedrag van 1700 miljard
euro moet worden verdeeld
over zo’n 10 miljoen spaarpotjes (pensioenbeleggingsrekeningen). Nu gaat het zo,
dat iedere deelnemer aanspraak kan maken op een
maandelijkse, levenslange
uitkering, waarvan dus het
uitgangspunt is het middelloon en het aantal opgebouwde pensioenjaren.
Straks wordt die aanspraak
omgerekend naar een vermogen dat uiterlijk in 2026

Voor de pensioenen verandert er dus veel, maar het beheer wordt door hetzelfde
pensioenfonds gedaan en ook
dezelfde vakbonden zitten
aan tafel bij de overheid.
Maar de vakbonden hebben
steeds minder leden. Tot nu
toe moesten ze het pensioenstelsel overeind houden,
maar als het aan het Pensioenakkoord ligt verdwijnt ook
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Bent u het straks niet eens
met het bedrag van uw pensioen dan kunt u zich wenden
tot uw vakbond. Zij komen op
voor alle deelnemers die zich
benadeeld voelen.

naar de spaarpot van de deelnemer voor de eerste keer
wordt overgemaakt. Met andere woorden: er wordt bepaald welk bedrag u redelijkerwijze totaal tijdens uw leven zult ontvangen. Het gevaar zit erin dat dit vermogen
lager uitvalt dan vroeger.
Stel: u heeft nu een pensioen
van € 1000 per maand en dat
bedrag wordt met de hedendaagse berekening vastgesteld op een levenslange uitkering van € 200.000 (uw vermogen). Het is lang niet zeker
dat met het nieuwe pensioenstelsel dit bedrag gehandhaafd blijft. Want als de rente
laag is, is de opbrengst minder en dan wordt uw pensioen ook lager. Het gaat er
dan niet meer om zoals vroeger dat uw pensioen berekend wordt naar het aantal
pensioenjaren dat u heeft opgebouwd en het middelloon.

MINDER ENERGIEKOSTEN
De Gemeente Amstelveen
biedt verschillende subsidies
aan voor het verminderen
van het energieverbruik. Die
subsidies zijn erop gericht om
te bereiken dat alle woningen
in 2050 aardgasvrij zijn. Zo
zijn er ondermeer subsidies
voor aardgasvrije verwarmingsinstallatie, kookvoorziening en douche warmteterugwinning, (die het water van

Bezwaar maken
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sluiten. Verwarm alleen de
ruimtes waar je veel bent.
0ok dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.

het wegstromende douchewater gebruikt om het koude
douchewater alvast op te
warmen.) Dit zijn veelal maatregelen die door de huisbaas
worden genomen.
Als u zelf wilt beginnen met
het besparen van energie,
dan kan dat met kleine ingrepen, die weinig kosten en
toch resultaat opleveren. Zo
kun je al veel doen om te besparen op de kosten van verwarming. Bijvoorbeeld door
het door het aanbrengen van
radiatorfolie. Dat is een
dunne folie die u tegen de
buitenmuur, achter de cv-radiator plakt. Hierdoor gaat er
minder warmte verloren. De
kosten zijn ongeveer € 20
voor een gemiddelde woning.
In een bouwmarkt kun je
twee soorten folie vinden:
één met aluminium en één
met schuim. Die met schuim
past er door zijn dikte niet altijd achter. Denk er ook aan,
alle tussendeuren goed te

Je kunt ook de thermostaat
één graad lager zetten, dat is
maar een klein verschil. Als je
in huis bezig bent is 19° genoeg en de slaapkamers hoeven niet verwarmd te worden. Dat scheelt nog eens €
80 per jaar.
Als je niet thuis bent hoeft het

huis ook niet te worden verwarmd. Een slimme thermostaat kan hierbij helpen. Die
stelt de verwarming automatisch op af op jouw gedrag,
waardoor je minder energie
verbruikt. Je voorkomt daarmee dat de verwarming onnodig aan staat. De keuze
voor een slimme thermostaat
maak je op basis van je dagen nachtritme.0ok het ontluchten van de radiatoren is
belangrijk.
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BIJSTANDSUITKERING

Voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering

Als u te weinig geld heeft omvan te leven dan komt u misschien in aanmerking voor
een Bijstandsuitkering. Met
deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt de
uitkering totdat u weer voldoende geld heeft.
0m een bijstandsuitkering te
krijgen moeten uw inkomen
en zaken zoals uw koophuis,
auto en spaargeld onder de
grens liggen van de bijstand.
Het aantal personen dat tot
uw huishouden behoort bepaalt de hoogte van de uitkering. Als u met meer mensen
woont kunt u namelijk de
kosten voor levensonderhoud
zoals boodschappen, verwarming en verlichting, delen en
is uw uitkering lager. Dit geldt
niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar en studenten.

Er zijn een aantal voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen:
-u en uw eventuele partner
hebben niet genoeg geld om
rond te komen
-u bent ouder dan 18 jaar
maar komt nog niet in aanmerking voor de AOW
-u kunt aantonen dat u redelijk Nederlands spreekt of u
doet uw best om het te leren
-u heeft geen recht op een
andere uitkering
-u zit niet in de gevangenis of
zonder verblijfsvergunning
Regels met betrekking tot de
uitkering
Als u een bijstandsuitkering
heeft dan moet u zich ook
aan regels houden.
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Dat zijn:

aanbiedt voor het verkrijgen
van werk

-u neemt aangeboden werk
aan

Hoe hoog is de uitkering?

-u schrijft zich op verzoek van
de gemeente in bij een uitzendbureau

De hoogte van het uitkeringsbedrag hangt af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld uw
leeftijd, of u alleen bent of
een gezin heeft, kinderen
hebt en de leeftijd daarvan
en of u huur moet betalen.

-u doet iets terug bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk
-u bent bereid dagelijks 3 uur
te reizen voor werk

Het aanvragen van een bijstandsuitkering

-u gaat verhuizen als het voor
het vinden van werk noodzakelijk is. De beloning moet
minstens net zo hoog zijn als
de bijstandsuitkering

Er is onderzoek gedaan of er
mensen zijn die geen gebruik
maken van de bijstandsuitkering, terwijl ze daar wèl recht
op hebben. Het blijkt dat
meer dan een derde van de
huishoudens geen aanvraag
doen. Soms werken mensen
wel maar verdienen zo weinig
dat ze gebruik mogen maken
van een uitkering. Het betreft
vaak zzp-ers. Jongeren tot 26
jaar vormen de grootste
groep van de niet-gebruikers.

-u past uw kleding en gedrag
aan voor het verkrijgen van
werk
-u doet er alles aan om kennis
en vaardigheden te vergroten
en te behouden
-u werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u
23

Zij weten vaak niet dat zij
recht hebben op een uitkering. Vooral thuiswonende
jongeren laten de uitkering
schieten. Dat vooral deze
groep dat doet komt ook
door de verplichte zoekperiode. Jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen
zijn verplicht eerst vier weken
te zoeken naar een opleiding
of een baan. De gemeente
heeft daar veelal geen zicht
op omdat deze jongeren niet
als werkend, of als werkzoekend bekend staan en ook
niet of ze een opleiding volgen. 0ok Nederlanders met
een Europese migratieachtergrond lopen grote kans de bijstandsuitkering over het
hoofd te zien. Dat komt behalve onwetendheid ook
doordat men opziet tegen de
administratieve rompslomp.
Het niet aanvragen van een
uitkering leidt ertoe dat veel

mensen het risico lopen in armoede te vervallen, zeker
ook door de coronacrisis.
Als u nu denkt dat u misschien wel een aanvulling op
uw inkomen nodig heeft en
ervoor in aanmerking denkt
te komen dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente.
Dat kan telefonisch (nr. 020
5404911) of met een e-mail
naar amstelveenloket@amstelveen.nl. In de e-mail
schrijft u uw naam en telefoonnummer. U wordt dan zo
snel mogelijk teruggebeld.
Een medewerker van het loket zal met u uw situatie bespreken en u vertellen wat u
moet doen om de aanvraag in
te dienen.
De gemeente neemt binnen 8
weken na ontvangst van de
aanvraag een besluit.
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RECEPT VOOR BLOTE BILLETJES IN HET GRAS
Dit recept wordt zo genoemd
omdat het net twee billetjes
zijn die boven het gras uitsteken.

Snipper de uien en fruit ze in
de rest van de boter.
Kook de aardappels in 16-18
minuten gaar en de snijbonen
in ongeveer 7 minuten. Spoel
de witte bonen af en kook ze
in de laatste minuut met de
snijbonen mee.

Nodig voor 4 personen:
*i kg aardappelen, geschild
*600 gram in dunne reepjes
gesneden snijbonen

Verwarm de melk, voeg deze
toe aan de afgegoten aardappelen en stamp tot puree.

*1 potje witte bonen
*50 gram boter

Schep de snijbonen en de
witte bonen door de puree
en als laatste de gefruite
uien.

*2 grote zoete uien
*200 ml melk
* 4 braadworsten

Maak op smaak met zout, peper en mosterd.

*peper, zout en mosterd

0pdienen met de braadworsten en een beetje jus.

Bak de braadworsten in de
helft van de boter.

Eet smakelijk!
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REGELING GRATIS OPENBAAR VERVOER 65+
Inwoners van de Gemeente
Amstelveen met een minimum inkomen kunnen in aanmerking komen voor een Dal
Vrij 65+ abonnement. Met dit
abonnement kan gratis gereisd worden met bussen van
Connexxion. Dat kan op
maandag tot en met vrijdag
na 9 uur en in het weekend
de hele dag.

*u heeft een minimum inkomen
*u heeft een persoonlijke ovchipkaart met uw naam, geboortedatum en pasfoto die
tenminste 6 weken geldig is.
Heeft u zo’n kaart niet dan
kunt u deze aanvragen via de
website van OV-chipkaart.
Omdat het abonnement nu
nog beperkt is tot de bus,
kunnen senioren die er recht
op hebben, nog geen gebruik
maken van de tramlijnen 5 en
25. Het GVB is bezig om de
dienstverlening hiermede uit
te breiden, maar het is op dit
moment nog niet zover.

U kunt de gemeente vragen
om een aanvraagformulier of
dit regelen via de website
Amstelveen.nl.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn:
*u bent 65 jaar of ouder
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Woordzoeker, thema: Gemeente
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BON VOOR GRATIS ABONNEMENT
Als specialist in deze markt bieden wij een

OPMAAK

combinatie van producten en diensten die

FOTOGRAFIE

VORMGEVING

Naam…………………………….Voorletters…………..
Naam…………………………….Voorletters…………..
DRUKKEN

bijdragen aan het vervaardigen en tot stand

PRINTEN
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komen van uw product. Wij verzorgen de
totale graﬁsche productie van vormgeving,

Straat/nr………………………………………………….
Straat/nr………………………………………………….

opmaak en fotograﬁe tot en met het

drukken, printen, afwerken en de distributie
ervan of opslag in ons magazijn.

DE
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Postcode/plaats:…………………………………………
Postcode/plaats:…………………………………………
“ONLY DEAD FISH
SWIM WITH THE FLOW”
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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
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