
                                                              
 

Beste AOW’ers en burgers van Drechterland, 

 

Zoals op dit moment in het nieuwe regeerakkoord in Den Haag is opgenomen is de 

regering voornemens de AOW te ontkoppelen van het minimum loon. 

Een fatsoenlijke AOW is een kwestie van beschaving. Maar Rutte 4 breekt dit af. De 

koppeling van de AOW aan het minimumloon, die al 40 jaar bestaat en per wet is 

geregeld, wordt geschrapt. Dit is een aantasting van de georganiseerde solidariteit 

en dat mogen we niet laten gebeuren. 

Wij als SPD vinden dit onacceptabel beleid van de regering  en wij willen alle 

 AOW’ers met een klein pensioen of helemaal geen pensioen en burgers met een 

klein inkomen attenderen op de regelingen die er wel zijn en roepen u op om 

gebruik te maken van deze regelingen.  

Onderstaand een uitleg van de overheid welke regelingen er zijn 

en hoe je deze moet aanvragen. 
 

Extra energietoeslag voor lagere 

inkomens 

Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke 

tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende 

energieprijzen. 

 Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal 

minimum ontvangen circa 200 euro via gemeenten om hen te helpen bij het 

betalen van de energierekening.  

Daarvoor wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt. Dit komt bovenop de eerder 

toegezegde 3,2 miljard euro voor een verlaging van de energiebelasting.  

Dit schrijft staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 

een brief aan de Tweede Kamer. 

De stijgende energieprijzen houden het kabinet al langer bezig. Daarom 

werd eerder al bekend gemaakt dat er eenmalig 3,2 miljard euro wordt 

vrijgemaakt om de energiebelasting te verlagen.  
Huishoudens met een gemiddeld verbruik betalen daardoor ruim 400 euro minder 

aan energiebelasting op jaarbasis. Omdat dit de lagere inkomens van Nederland 

mogelijk onvoldoende ontziet, wordt nu deze aanvullende 200 miljoen euro 

vrijgemaakt. 

Staatssecretaris Wiersma: “We zien dat mensen echt in de problemen komen 

door de stijgende energieprijzen. Daarom heb ik samen met gemeenten 

gezocht naar een oplossing om mensen met een lager inkomen verder 

tegemoet te komen.  



Met deze aanvullende 200 miljoen euro willen wij dat realiseren.” 

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) 

krijgen via de categoriale bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming 

van circa 200 euro.  

Er is voor een generieke uitkering gekozen omdat maatwerk voor deze grote 

groep niet uitvoerbaar is voor gemeenten. Mensen in de bijstand zijn bekend 

bij gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch. 

Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, 

AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een 

laag inkomen – maar niet automatisch worden bereikt,  

kunnen zich bij hun eigen gemeente melden. Om deze groep te informeren 

over deze tegemoetkoming wordt samen met de VNG en Divosa 

publiekscommunicatie opgezet. 

Het kabinet en de VNG streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 te 

starten met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming.  

Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële 

problemen aan lopen kunnen financiële hulp aanvragen.  

Bijvoorbeeld door middel van een regeling met de energieleverancier of 

door contact op te nemen met hun gemeente of een financiële fitheidstest 

te doen op Geldfit.nl.  

Informatie van uit de Gemeente Drechterland 

Er is een folder waar alles duidelijk in staat uitgelegd maar u kunt 

natuurlijk ook bellen met onderstaand telefoonnummer van de gemeente. 

Er is een aantal regelingen die het rondkomen makkelijker kunnen maken. 

Deze regelingen staan in deze folder. Sommige regelingen zijn landelijk, 

andere regelingen zijn alleen voor inwoners van Drechterland. De 

voorwaarden om de regelingen te kunnen gebruiken staan in deze folder. 

Hoe kunt u ons bereiken? 

Bekijk onze website  www.drecherland.nl 

Bel naar telefoonnummer ( 0228 – 352 352. 

Stuur een e-mail naar  gemeente@drechterland.nl 

Of maak een afspraak om langs te komen op het gemeentehuis. 

Hoe kunt u een afspraak maken? 

Bel naar telefoonnummer ( 0228 – 352 352 voor het maken van een afspraak. 

Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Zo kunnen wij iedereen helpen. U kunt u 

melden bij de balie. De spreekkamers zijn corona-proof. 
 

 

Hoe kan ik mijn AOW-uitkering aanvullen? 
Als u geen volledige AOW-uitkering ontvangt, kunt u misschien een aanvulling 

krijgen: de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). 

Dit is een bijstandsuitkering. Heeft u wel een volledige AOW-uitkering, dan 

kunt u op andere manieren proberen uw inkomen aan te vullen. 

http://www.drecherland.nl/
mailto:gemeente@drechterland.nl


Bijstand vult onvolledige AOW aan 

Als u geen volledige AOW-uitkering heeft opgebouwd, kan uw inkomen lager 

zijn dan het bijstandsminimum.  

Dat komt bijvoorbeeld voor als u door verblijf in het buitenland minder AOW 

heeft opgebouwd. U kunt dan de aanvullende inkomensvoorziening ouderen 

(AIO) krijgen. 

Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor de AIO-uitkering voldoen. Zo 

krijgt u alleen de aanvullende voorziening als u in Nederland woont. 

Hoogte AIO 

De AIO vult uw inkomsten aan tot het minimuminkomen dat voor u geldt. 

Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomsten en uw situatie. 

AIO-aanvulling aanvragen 

Om een AIO-aanvulling aan te kunnen vragen moet u (bijna) de AOW-leeftijd 

hebben.  

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u bekijken of u 

een AIO-aanvulling kunt krijgen.  

Als dit zo is, kunt u meteen online een aanvraagformulier opvragen.  

Lees meer over AIO-aanvulling aanvragen op de website van de SVB.   

Volledige AOW aanvullen 

Heeft u een volledige AOW opgebouwd? Dan heeft u automatisch een 

minimuminkomen. U ontvangt dan geen AIO-aanvulling.  

Wel komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke 

belasting.  

Daarnaast kunt u kijken naar andere mogelijkheden om uw inkomen aan te 

vullen. 

 

Wat is de AIO-aanvulling 

Woont u in Nederland en heeft u geen of geen volledige AOW? Dan kunt u 

een aanvulling krijgen als u weinig of geen inkomsten of vermogen heeft.  

Deze aanvulling noemen we aanvullende inkomensvoorziening ouderen 

(AIO). 

https://www.svb.nl/nl/aio/doe-de-aio-check
https://www.svb.nl/nl/aio/doe-de-aio-check
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-kom-ik-in-aanmerking-voor-kwijtschelding-van-gemeentelijke-belastingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-kom-ik-in-aanmerking-voor-kwijtschelding-van-gemeentelijke-belastingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand


De AIO-aanvulling kan uw inkomen aanvullen tot het sociaal minimum.  

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van 

te leven.  

Heeft u een partner? Dan krijgen u en uw partner ieder de helft van de AIO-

aanvulling. 

 

AIO-aanvulling in het kort 

Heeft u geen volledige AOW? Of heeft u helemaal geen AOW? Dan kunt u 

misschien een AIO-aanvulling krijgen.  

De AIO-aanvulling vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Dit is het 

bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. 

Kunt u AIO-aanvulling krijgen 

Of u een AIO-aanvulling kunt krijgen, hangt af van uw situatie. 

Heeft u een partner of geen partner 

Geen Partner 

Wat zijn de voorwaarden 

U kunt een AIO-aanvulling krijgen als:  

• u de AOW-leeftijd heeft 

• u in Nederland woont 

• u geen of geen volledige AOW heeft 

• geen of weinig inkomsten of vermogen heeft 

Wat is de AOW-leeftijd 

Dat is de leeftijd waarop u AOW ontvangt. Wanneer u AOW ontvangt hangt 

af van uw geboortedatum. U krijgt pas een AIO-aanvulling als u de AOW-

leeftijd heeft. 

De AOW-leeftijd is vastgesteld tot en met 2027. 

Ieder jaar uw AOW-leeftijd checken 

De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Bent u geboren na 31 

december 1960?  



Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar.  

Kijk ieder jaar in januari wat uw AOW-leeftijd is. De AOW-leeftijd is 5 jaar van 

tevoren bekend. 

Hoeveel AIO-aanvulling 

Hoeveel AIO-aanvulling u krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld of u 

alleen woont of met iemand samen. Of dat u met 2 personen woont. 

Een paar situaties met het maximale AIO-bedrag inclusief vakantiegeld: 

• U woont alleen: € 1.213,06 netto 

• U woont met 1 kostendeler en bent alleenstaand: € 821,27 netto 

Doe de AIO check 

Denkt u dat u AIO-aanvulling kunt krijgen? Doe dan eerst de AIO check.  

Beantwoord een paar vragen en lees of uw AIO-aanvulling kunt krijgen. Is de 

AIO-aanvulling voor u? Dan kunt u direct aanvragen. 

Wel Partner 

Wat zijn de voorwaarden 

U kunt een AIO-aanvulling krijgen als: 

• uw partner nog geen AOW heeft 

• u en uw partner naast uw AOW geen of weinig andere inkomsten 

hebben 

• u en uw partner niet veel vermogen hebben 

Hoeveel AIO-aanvulling 

Hoeveel AIO-aanvulling u krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld of u 

alleen woont of met iemand samen. Of dat u met 2 personen woont. 

 

Een paar situaties met het maximale AIO-bedrag inclusief vakantiegeld: 

• U woont met een partner: € 1.642,54 netto 

• U woont met 1 kostendeler en bent getrouwd of woont 

samen: € 1.423,59 netto 

Het bedrag van de AIO-aanvulling is het bedrag dat u samen met uw partner 

krijgt. 



Doe de AIO check 

Denkt u dat u AIO-aanvulling kunt krijgen? Doe dan eerst de AIO check.  

Beantwoord een paar vragen en lees of uw AIO-aanvulling kunt krijgen. Is de 

AIO-aanvulling voor u? Dan kunt u direct aanvragen. 

 

Wij hopen dat u met deze informatie u voordeel kunt doen. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald ten Bookum 

 

Nr. 4 op de Lijst van de Seniorenpartij Drechterland 

Lokaal en onafhankelijk 

Voor een gezond en sociaal beleid 

Laat de Seniorenpartij Drechterland groeien!!! 
 


