Rijksdienst Caribisch Nederland
RCN-Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderstand

Contactgegevens RCN-Unit SZW
Afdeling Onderstand Bonaire
Centrumgebied z/n
Telefoon:
E-mail: 		
Website:

(+599) 715 - 88 88
onderstand@rijksdienstcn.com
www.rijksdienstcn.com

Spreekuren onderstand:
maandag t/m donderdag van 08:00 tot 10:00 uur.

Onderstand

Bijzondere onderstand

Hebt u onvoldoende geld om rond te komen, bijvoorbeeld omdat u niet werkt
of omdat u gekort bent op uw AOV uitkering? Onderstand is een bijdrage van de
Rijksoverheid ter ondersteuning van de bewoners van Caribisch Nederland die
(tijdelijk) niet rond kunnen komen. RCN-Unit SZW is de instantie die onderstand
toekent en die erop toeziet dat de ontvangers voldoen aan de voorwaarden die in
de wet zijn vastgesteld met betrekking tot het ontvangen van deze uitkering.

Als u onverwachte grote uitgaven hebt die u niet kunt betalen, komt u wellicht
in aanmerking voor bijzondere onderstand van de unit SZW. Onverwachte grote
uitgaven waaraan SZW kan bijdragen zijn bijvoorbeeld het trekken van tanden of
kiezen, een medisch dieet, een koelkast, een wasmachine of een bed.

Wie kan ervoor in aanmerking komen?
•
•
•

Personen die ten minste 18 jaar oud zijn;
Personen die in Caribisch Nederland geboren zijn of er ten minste
5 jaar legaal wonen;
Personen met onvoldoende inkomen om zichzelf te onderhouden.

Onderstandsbedrag

De onderstandsbedragen verschillen
per eiland. Ook kan dit per jaar
wijzigen, afhankelijk van de inflatie.
De onderstand bestaat uit een basis
tarief. Daarnaast zijn er ook individuele
toeslagen beschikbaar, zoals toeslagen
voor alleenwonenden, voor getrouwde
personen, voor mensen met kinderen
die nog thuis wonen en voor mensen
die niet kunnen werken. Tijdens uw
bezoek aan ons spreekuur evalueren wij
uw persoonlijke situatie. De onderstand
wordt om de twee weken uitgekeerd.

Wat moet u doen als uw situatie
verandert?

Als u onderstand ontvangt en u
bijvoorbeeld een baan krijgt, u gaat
samenwonen of uw kind(eren)
op zichzelf gaan wonen, dan bent
u verplicht om SZW hierover te
informeren. Als u dit niet doet, dan kan
uw onderstand tijdelijk stopgezet of
verlaagd worden.
Ook kan SZW informatie opvragen bij
derden om uw persoonlijke situatie
na te gaan, bijvoorbeeld bij een
werkgever.

Bijzondere onderstand aanvragen

Als u in aanmerking wilt komen voor bijzondere onderstand, dan kunt u SZW
gedurende het spreekuur onderstand bezoeken. Een medewerker van de afdeling
onderstand zal u vragen stellen over uw persoonlijke situatie en beoordelen of u
voldoet aan de voorwaarden.
Bijzondere onderstand wordt niet contant uitbetaald. Als u ervoor in aanmerking
komt, dan betaalt SZW (deels) de onverwachte kosten direct aan de leverancier.
Neem contact met ons op om te informeren naar de benodigde documenten voor
het aanvragen van bijzondere onderstand.

Belangrijke informatie

Om te bepalen of u recht hebt op onderstand, moet SZW over informatie
met betrekking tot uw persoonlijke en financiële situatie beschikken. Er
gelden hier strenge regels voor:
•

U bent verplicht te reageren op elke oproep van SZW om u te melden.
Dit is om te bepalen of u recht hebt op (bijzondere) onderstand en zo
ja, op welk bedrag u dan recht hebt.

•

U moet SZW alle informatie geven die bepalend is voor uw recht op
(bijzondere) onderstand.

•

SZW kan belangrijke informatie bij andere instanties opvragen ter
controle en verificatie van uw recht op (bijzondere) onderstand.

•

SZW wijst een aanvraag voor (bijzondere) onderstand af als u niet
meewerkt aan het onderzoek of als er verkeerde of incomplete
informatie wordt gegeven.

•

Als u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan SZW
het bedrag terugvorderen.

