
U verhuist naar Salem: wat zijn de gevolgen? 

 
Een verhuizing is een periode van verandering en mogelijk komen er veel dingen 
op u af. Hieronder brengen we diverse zaken onder uw aandacht. 
 
Wet Basisregistratie Personen (WBP) 
Wanneer u in Salem komt wonen en u naar verwachting langer dan zes 
maanden in Salem zult verblijven is de Wet ‘Basisregistratie Personen’ (WBP) van 
toepassing. Deze wet stelt dat u uw verhuizing binnen 5 dagen moet doorgeven 
aan gemeente Ridderkerk. Hiervoor kunt u gebruik maken van het  formulier 
‘Aangifteformulier Gemeente Ridderkerk’. Dit formulier vindt u achter tabblad 1b 
in deze map.  
 
Het is echter ook mogelijk om op een ander adres dan van Salem geregistreerd 
te staan, bijvoorbeeld uw huidige woonadres. Dan wordt de post van officiële 
instanties rechtstreeks naar dat adres toegestuurd. Dit noemt men een 
briefadres. Indien u gebruik maakt van een briefadres staat u NIET 
ingeschreven in Ridderkerk, maar in de betreffende plaats van het briefadres. Dit 
kan wel consequenties hebben voor de berekening van de gemeentelijke 
belastingen. Ook als u gebruik wilt maken van een briefadres dient u dit door te 
geven via het formulier ‘Aangifteformulier Gemeente Ridderkerk’. 
 
Als u tijdelijk in Salem gaat wonen hoeft u zich niet in te laten schrijven als 
inwoner van Ridderkerk. 
 

Post en adreswijziging 
Wanneer uw post doorgestuurd moet worden naar een ander adres dan uw adres 
in Salem kunt u dit aan de receptie in Salem doorgeven.  
 
Een adreswijziging kunt u sturen naar: 
• Familie en vrienden 
• Kerkelijke gemeente 
• Huisarts 
• Eventuele specialisten 
• Tandarts 
• Pensioenfondsen 
• (Zorg)verzekeringen 
• Bank 
• Notaris 
• Dagbladen, tijdschriften  
 

Vervoer 
Na de inschrijving als inwoner van Ridderkerk kunt u, zo gewenst,  via de 
Gemeente Ridderkerk een regionaal vervoerspasje aanvragen. Op internet kunt u 
via: www.barvervoer.nl alle informatie hierover vinden. 
 
Alleen wanneer u een regionaal vervoerspasje heeft kunt u zo gewenst een 
vervoerspasje aanvragen voor vervoer buiten de regio. Op internet kunt u via: 
www.valys.nl alle informatie hierover vinden. 
 



Financiën 

 
Wat kost het wonen in Salem? 
De kosten voor het wonen in Salem worden voornamelijk betaald uit de WLZ (de 
Wet Langdurige Zorg). Bewoners betalen een eigen bijdrage aan het CAK 
(Centraal Administratie Kantoor). Het eerste halfjaar is dit de lage eigen 
bijdrage. Daarna geldt wanneer u alleenstaand bent een hoge eigen bijdrage met 
een maximum van €2332 (2018) per maand. Wanneer u gehuwd bent blijft u de 
lage eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw 
inkomen en vermogen. Het CAK kan u helpen met een proefberekening. 
 

Verder wordt u gevraagd Salem toestemming te 
verlenen een aantal bedragen automatisch van uw 
bankrekening af te laten afschrijven. Dit betreft een 
eenmalig bedrag voor het merken van kleding, een 
maandelijks bedrag voor waskosten en een 
maandelijks bedrag als bijdrage in de onkosten die 
Salem maakt voor onder andere uw ontspanning. 
Zie op pagina 11 voor een overzicht van de 
tarieven. 

 
Mocht u gebruik maken van de genoemde diensten op bijgevoegde tarievenlijst 
dan ontvangt u hiervoor een maandelijkse factuur. 
 

AOW, belastingen en toeslagen  
Wanneer u getrouwd bent ontvangt u en uw partner ieder de helft van het 
gehuwden AOW dat is €807 bruto per maand (2018). Voor samen is dit €1615 
bruto per maand (2018). Als één van u beiden in Salem gaat wonen, kunt u de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) vragen de AOW om te zetten in een AOW voor -
ongehuwden. U krijgt dan ieder  €1173 bruto per maand (2018). Let op: de 
eigen bijdrage voor Salem gaat dan óók omhoog. Bereken goed wat in uw geval 
voordeliger is. Informeer bij het CAK en de SVB (Sociale Verzekeringsbank) naar 
uw specifieke situatie voor u besluit dit om te zetten! 

Hypotheek 
Als uw partner in Salem verblijft, woont u niet meer op hetzelfde adres. Toch 
kunt u wel fiscale partners en toeslagpartners blijven. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat u (gedurende twee jaar) samen de hypotheekrente mag aftrekken.  
 

Huurtoeslag 
Als u huurtoeslag ontvangt  heeft uw verhuizing naar Salem mogelijk invloed op 
de hoogte van deze toeslag. De belastingdienst beoordeelt welke gevolgen dit 
voor u heeft. U dient hiervoor een ‘Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ in bij 
de Belastingdienst.  

 

Volmacht 
Het kan verstandig zijn om een volmacht te geven aan bijvoorbeeld uw partner, 
een kind of een vertrouwde mantelzorger. Degene met de volmacht kan dan 
namens u handelen en alle administratie rond de indicatie, eigen bijdrage en 
financiën voor zijn rekening nemen. U houdt (ondanks de volmacht) de 



mogelijkheid om zelf te handelen. En mocht u het overzicht kwijtraken, dan is er 
al iemand aangewezen die namens u in actie kan komen. 

Nuttige webadressen & telefoonnummers 
• Gemeente Ridderkerk: telefoonnummer 0180-451234 website 

www.ridderkerk.nl. 
• Centrum Indicatiestelling Zorg, telefoonnummer 088-789 10 99. website 

www.ciz.nl   
• Proefberekening kosten: Centraal Administratie Kantoor, telefoonnummer 

0800-0087 website www.hetcak.nl  
• Vragen over de AOW: Sociale Verzekeringsbank, telefoonnummer 020-

6565656 (hoofdkantoor) website www.svb.nl  
• Voor de toeslagen: de belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) website 

www.toeslagen.nl  
 

Heeft u nog vragen over uw verhuizing? 

Wanneer u vragen heeft over de gevolgen van uw verhuizing kunt u contact met 
onze maatschappelijk werkers Elsa Hotting of Anke Preesman. Zij zijn te 
bereiken per mail via hotting.e@salem.nl en preesman.a@salem.nl . Ook is het 
mogelijk om uw vragen te stellen aan Rianne van Leeuwen (Medische 
Administratie) op mailadres leeuwen.r@salem.nl . Zij zijn allen ook te bereiken 
via telefoonnummer 0180-452152. 

 

 


