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1. De Participatiewet
Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat elke Nederlander zo veel mogelijk in zijn eigen
levensonderhoud voorziet, om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij
te dragen aan de samenleving. Als dit niet lukt, dan helpt de gemeente u bij het zoeken naar werk.
Zolang u nog geen inkomen heeft, kunt u financiële ondersteuning krijgen. De Participatiewet biedt
ondersteuning voor personen met én zonder arbeidsbeperking.
Er is door de overheid een minimumbestaansinkomen vastgesteld (bijstandsnorm). De actuele bedragen staan op
www.rijksoverheid.nl. De bedragen worden twee keer per jaar aangepast, meestal per 1 januari en 1 juli. Heeft
u minder inkomsten dan de bijstandsnorm en heeft u geen recht op een andere regeling zoals bijvoorbeeld een
Werkloosheids- of Ziektewetuitkering, dan heeft u wellicht recht op een (aanvullende) uitkering op grond van de
Participatiewet. De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals leeftijd, of u samenwoont,
kinderen heeft of inwonend bent, etcetera.

2. Jongeren tot 27 jaar
Jongeren van 18 tot 27 jaar kunnen recht hebben op een bijstandsuitkering. Valt u binnen deze doelgroep en wilt u een
bijstandsuitkering aanvragen? Dan moet u eerst vier weken actief zoeken naar werk. In die periode kunt u nog geen
bijstandsuitkering aanvragen. U moet in die periode ook kijken of u nog onderwijs kunt volgen of uw oude opleiding kunt
afmaken en of u nog recht heeft op studiefinanciering.
Wat moet u tijdens de zoekperiode doen?
De zoekperiode is wettelijk vastgesteld op vier weken. Pas na deze vier weken kunt u een aanvraag voor een
bijstandsuitkering indienen. U moet naar werk zoeken en werk dat u wordt aangeboden moet u aannemen. Ook moet u
kijken of er mogelijkheden voor u zijn om onderwijs te volgen of af te maken. Dit onderwijs moet door de overheid zijn
gefinancierd. Lukt het niet om werk te vinden of is een opleiding niet mogelijk? Dan moet u alle bewijsstukken bewaren,
zoals sollicitatiebrieven, afwijzingen daarop en bewijsstukken van meerdere scholen dat de inschrijving niet gelukt is.
Maar ook een bewijsstuk van een hulpverlenende instantie of een erkend begeleider/behandelaar dat u momenteel niet
in staat bent terug naar school te gaan. Deze bewijsstukken heeft u nodig als u een uitkering wilt aanvragen. Na vier
weken zoektijd kunt u een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen.
De gemeente beoordeelt of u voldoende uw best heeft gedaan om werk te vinden en of u nog onderwijs kunt volgen.
Heeft u voldoende uw best gedaan, is onderwijs volgen niet mogelijk en wordt u een uitkering toegekend, dan gaat
deze in op de eerste dag van de zoekperiode, tenzij het recht pas later ingaat. Als u niet voldoende uw best heeft
gedaan of helemaal niet, dan verlaagt de gemeente uw uitkering of krijgt u helemaal geen uitkering.
Wat gebeurt er na de zoekperiode?
Zodra de gemeente u een bijstandsuitkering toekent, maakt zij samen met u een plan van aanpak.
Hierin staat:
• Hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld
met een cursus of werkstage;
• Wat de gemeente daarbij van u eist en verwacht;
• Hoe de gemeente u daarbij gaat helpen.
Bij de toekenningsbrief van de bijstandsuitkering krijgt u ook het plan van aanpak toegestuurd. U moet zo snel mogelijk
beginnen met de activiteiten die in uw plan van aanpak staan.
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3. Vanaf 27 jaar
Als u ouder bent dan 27 jaar wordt er niet gewerkt met een zoekperiode. De gemeente wil echter wel samen met u
werken aan het vergroten van uw kansen op de arbeidsmarkt. Als u een relatief korte afstand hebt tot de arbeidsmarkt,
starten we de eerste vier weken met Individuele Begeleiding naar Werk (IBW), Tijdens deze IBW periode worden van u
inspanningen verwacht en gaat de gemeente u proberen te bemiddelen naar werk.
U heeft in de IBW periode regelmatig contact met uw (intake)consulent. Dit kan zowel telefonisch als per email zijn.
Dat hangt af van de gemaakte afspraken.
Aan het eind van de IBW periode krijgt u een gesprek en wordt beoordeeld of u voldoende uw best gedaan heeft om
werk te vinden. Ook wordt er met u besproken welk traject er gestart wordt.
Gelijktijdig met de IBW periode wordt ook de uitkeringsintake gedaan. Tijdens de uitkeringsintake wordt bekeken of alle
gevraagde gegevens zijn ingeleverd om het recht op uitkering te kunnen vaststellen.
Binnen acht weken neemt de gemeente schriftelijk een beslissing op uw aanvraag. U heeft vier weken na het indienen
van de aanvraag recht op een voorschot, tenzij u geen recht op bijstand heeft. Het kan ook zijn dat er nog geen
beslissing genomen kan worden omdat er informatie ontbreekt. Dan laat de afdeling Sociaal Domein u schriftelijk weten
wat er ontbreekt en binnen welke tijd u die informatie moet inleveren. Verstrekt u de gevraagde informatie niet, dan kan
de gemeente uw aanvraag niet verder in behandeling nemen en heeft u ook geen recht op een voorschot.
4. Taaleis
Om aan het werk te gaan is het belangrijk dat u de Nederlandse taal kent. Daarom verwacht de overheid dat u aan de
Wet Taaleis Participatiewet voldoet. Deze houdt in dat u de Nederlandse taal goed moet kunnen begrijpen, spreken,
lezen en schrijven. Hebt u al een bijstandsuitkering vóór 1 januari 2016? Dan geldt de taaleis voor u vanaf 1 juli 2016.
U voldoet aan de taaleis als u acht jaar Nederlandstalig onderwijs hebt gehad (bijvoorbeeld tot en met groep 8 van de
basisschool) of in het bezit bent van het inburgeringsdiploma (niveau 1F). Dan kunt u eenvoudige gesprekken voeren
en korte, eenvoudige teksten lezen en schrijven.
Als u geen diploma heeft op taalniveau 1F, kan de gemeente u uitnodigen voor een (gratis) taaltoets. De taaltoets
bestaat uit opdrachten die uw kennis van het Nederlands meten. U wordt getoetst op vijf onderdelen: spreken, luisteren,
een gesprek voeren, schrijven en lezen. Als u op alle vijf de onderdelen taalniveau 1F haalt, heeft u laten zien dat u de
Nederlandse taal voldoende beheerst. Als u op één of meer onderdelen van de taaltoets niveau 1F nog niet haalt, dan
wordt van u verwacht dat u uw best doet om beter Nederlands te leren.
Als u zich onvoldoende heeft ingespannen om te voldoen aan de Wet Taaleis Participatiewet, door bijvoorbeeld niet op
te komen dagen bij de toets of door niet mee te werken aan het verbeteren van de Nederlandse taal, wordt uw uitkering
verlaagd. De eerste verlaging is 20% gedurende de eerste zes maanden. Als u zich onvoldoende blijft inzetten, wordt
uw uitkering in de volgende zes maanden met 40% verlaagd. Na één jaar kunt u zelfs uw volledige uitkering verliezen,
als u zich onvoldoende inzet om aan de taaleis te voldoen.
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5. Werk
U moet, voor zover dat in uw vermogen ligt, er alles
aan doen om werk te vinden of te behouden.
De gemeente zal u ondersteunen bij uw
re-integratie en met u bespreken welke
verplichtingen er precies voor u gelden.
Ondersteuning kan bijvoorbeeld worden
gegeven in de vorm van sollicitatietraining,
een leerwerktraject, een leerwerkplek of een
assessment waarbij uw mogelijkheden beter in
kaart worden gebracht. U bent verplicht mee
te werken aan de ondersteuning die de
gemeente u biedt. Vaak wordt er een trajectplan
opgesteld waarin staat wat de gemeente
precies van u verwacht.
De Participatiewet verbindt aan de uitkering een aantal verplichtingen
dat erop is gericht dat u zo spoedig mogelijk weer zelf kunt voorzien in de kosten van
het bestaan (artikel 9 en artikel 55 Participatiewet).
U bent daarom verplicht om:
• Naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, te aanvaarden en te behouden;
• Geregistreerd te staan als werkzoekende bij het UWV;
• Gebruik te maken van een door het college aangeboden voorziening, waaronder sociale activering gericht
op arbeidsinschakeling;
• Mee te werken aan onderzoeken naar uw mogelijkheden tot arbeidsinschakeling;
• Mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak en de daaraan
gekoppelde activiteiten;
• Naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijke nuttige werkzaamheden te verrichten
die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid én die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt
(de zogenaamde tegenprestatie);
• Mee te werken aan een onderzoek naar uw geschiktheid voor scholing of opleiding en aan een scholing of opleiding,
die noodzakelijk wordt geacht;
• Te verschijnen op oproepen van de re-integratiebedrijven;
• Naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid in een andere gemeente te verkrijgen, alvorens u naar die
gemeente verhuist;
• Bereid te zijn totaal drie uur per dag te reizen, indien dat noodzakelijk is voor het verkrijgen, aanvaarden of behouden
van algemeen geaccepteerde arbeid;
• Bereid te zijn om te verhuizen indien u een arbeidsovereenkomst kunt krijgen voor minimaal een jaar waarmee
u minstens net zoveel kunt verdienen als uw uitkering en wanneer er geen andere mogelijkheid is algemeen
geaccepteerde arbeid te verkrijgen, aanvaarden of behouden;
• Kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden, welke noodzakelijk is voor het aanvaarden of behouden van
algemeen geaccepteerde arbeid;
• Het verkrijgen, behouden of aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid niet te belemmeren door kleding,
gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag.
Wanneer u als gehuwden of samenwonenden een uitkering ontvangt, gelden de verplichtingen voor u beiden.
Als u zich niet of onvoldoende houdt aan de voor u geldende arbeidsverplichtingen, kan uw uitkering worden verlaagd.
Zo’n verlaging kan oplopen tot 100% van uw bijstandsnorm. Dat betekent dat u een maand geen uitkering ontvangt.
En wanneer u zich meerdere malen niet of onvoldoende aan de arbeidsverplichtingen houdt, wordt uw uitkering
maximaal gedurende drie maanden met 100% verlaagd.
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Tijdelijke ontheffing
In individuele gevallen kan de afdeling Sociaal Domein een tijdelijke en/of gedeeltelijke vrijstelling van de
arbeidsverplichtingen verlenen als daarvoor medische of sociale redenen voor zijn. U bent verplicht mee te werken aan
een medisch onderzoek als dat nodig is. Een vrijstelling van de arbeidsverplichting is bijna altijd tijdelijk.
Scholing en studie
Soms is het nodig dat u een cursus of (korte) opleiding volgt om uw kansen op een baan te vergroten. Dat is afhankelijk
van uw persoonlijke situatie. Uw consulent informeert u daarover. Als het kan, proberen wij u een opleiding of scholing
aan te bieden met een eventuele stage of baangarantie. Als u de Nederlandse taal (nog) onvoldoende beheerst, zijn er
mogelijkheden voor taalcursussen.

6. Kinderopvang
Ouders met kinderen tot en met de basisschoolleeftijd die een opleiding of traject volgen, kunnen kinderopvang
vergoed krijgen.
Dit kan als:
• De opleiding of het traject als noodzakelijk wordt gezien door de gemeente;
• Kinderopvang nodig is om de opleiding te kunnen volgen.
De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen brengt met zich mee dat ouders zelf een contract moeten
sluiten met een kinderopvangcentrum. De kosten die u maakt voor de kinderopvang worden voor een deel vergoed
via de Belastingdienst. U kunt de aanvraag indienen via www.toeslagen.nl. Het deel dat u zelf moet betalen hangt af
van uw inkomen. Voor de vergoeding van kinderopvang gelden een aantal voorwaarden:
• U krijgt niet meer kinderopvang dan nodig is voor het volgen van het traject of scholing;
• U krijgt alleen kinderopvang als er geen andere mogelijkheid tot opvang is;
• De opvang vindt plaats bij een erkend kinderdagverblijf of bij gastouders die bij een erkend gastouderbureau zijn
aangesloten.

7. Rechten en plichten
U mag van de afdeling Sociaal Domein verwachten dat wij:
• Ons houden aan de afspraken die wij met u maken;
• Zorgvuldig en discreet met uw gegevens omgaan;
• U alle nodige informatie geven;
• U op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
In het kader van de inlichtingenplicht bent u verplicht om gevraagd en ongevraagd mededelingen te doen over alle
feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand of uw arbeidsinschakeling. Als u daarvan
bewijsstukken heeft, laat u ons die zien. Daarnaast verleent u alle medewerking die nodig is om de wet te kunnen
uitvoeren (artikel 17 Participatiewet).
Wat moet u in ieder geval doen?
• U geeft gevraagd en ongevraagd alle wijzigingen in uw persoonlijke, gezins-, woon- en financiële situatie door;
• Alle wijzigingen geeft u zo snel mogelijk door maar uiterlijk binnen zeven kalenderdagen nadat een wijziging heeft
plaats gevonden;
• U geeft inkomsten op van u en van uw eventuele partner en andere gezinsleden. Onder inkomsten wordt in ieder
geval verstaan:
- inkomsten uit arbeid
- inkomsten uit andere sociale zekerheidsuitkeringen (WW, ZW, WIA, WAJONG etc.)
- alimentatie voor uzelf en eventuele kinderen
- voorlopige teruggave of teruggave van inkomstenbelasting loonbelasting en premies volksverzekeringen
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•

•
•
•
•

- vergoedingen voor het verrichten van vrijwilligerswerk
- premies voor het voltooien van een scholing of opleiding of voor het aanvaarden of behouden van betaalde arbeid
- ontvangen gelden van andere personen (familie, vrienden, kennissen);
Indien u wisselende inkomsten heeft vult u elke maand een inkomstenverklaring volledig in. De inkomstenverklaring
krijgt u maandelijks toegestuurd. U ondertekent de verklaring en stuurt die voor de aangegeven datum terug met de
daarbij behorende inkomstenspecificaties;
U werkt mee aan heronderzoeken;
U geeft al uw vermogen en eventuele wijzigingen daarin op (banksaldi, erfenis, schenking, winst loterij, verkoop
goederen etc.);
U meldt het direct als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen of een opleiding gaat volgen;
Als u op vakantie wilt gaan, geeft u dit minimaal een week van te voren door aan de afdeling, ongeacht wat uw doel
of bestemming is. Een verblijf in het buitenland dat langer dan vier weken per kalenderjaar duurt, heeft gevolgen voor
uw recht op uitkering.

8. Hoogte van de uitkering
De hoogte van de uitkering wordt bepaald door uw leeftijd, uw gezins- en woonsituatie. Woont u met andere mensen
in uw woning? Lees dan ook de informatie over de kostendelersnorm. Bent u jonger dan 21 jaar, dan gelden voor u
de jongerennormen, ook als u alleen met minderjarige kinderen in uw woning woont. Deze normen zijn lager dan voor
personen van 21 jaar of ouder.
Voor de actuele bedragen kunt u de site van de overheid raadplegen: www.rijksoverheid.nl/bijstand.
Wat is de kostendelersnorm?
Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering
daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering.
De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen.
Vandaar de kostendelersnorm.
Wat is een meerpersoonshuishouden?
De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden.
Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een
inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter.
Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en/of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit
waarom u samen een woning deelt. De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom u samenwoont.
Daarom geldt in álle meerpersoonshuishoudens de kostendelersnorm.
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Wie en wat tellen er wel en niet mee voor de kostendelersnorm?
Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van uzelf en uw partner mee voor uw recht op
een uitkering, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. De inkomsten en het vermogen van andere
huisgenoten niet. De huisgenoten zelf tellen wel mee voor de hoogte van uw uitkering.
Niet alle volwassenen tellen echter mee voor de kostendelersnorm.
Wie tellen niet mee?
• Jongeren tot 21 jaar;
• Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000);
• Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
• Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande
kinderen (Wtos);
• Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning;
• Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun
woning.
Hoe werkt de kostendelersnorm?
Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per
uitkeringsgerechtigde is. In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per
huishoudtype. Bij de berekening van de kostendelersnorm is het uitgangspunt het maximale bijstandsbedrag voor
gehuwden en samenwonenden. Dit is de rekennorm en die is 100%.
Huishouden

Bijstandsnorm
per persoon
		
Eénpersoonshuishouden
Tweepersoonshuishouden
Driepersoonshuishouden
Vierpersoonshuishouden
Vijfpersoonshuishouden 38%

Totale bijstandsnorm
als alle personen
bijstand ontvangen
70%
70%
50%
100%
431/3%
130%
40%
160%
190%

Dus bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een
uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm. Bovenstaande tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden.
De kostendelersnorm geldt echter ook voor huishoudens met nog meer personen.

9. Maatregelen en boete
Als u zich niet aan de voor u geldende regels en afspraken houdt wordt uw uitkering voor een bepaalde periode
verlaagd. Dit wordt een maatregel genoemd. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering.
Wettelijke maatregelen
Vanaf 2015 is in de wet vastgelegd dat u bij het niet nakomen van bepaalde verplichtingen een maatregel krijgt.
De hoogte is in alle Nederlandse gemeenten hetzelfde, de duur van de verrekening kan per gemeente verschillen
(een tot drie maanden).
De bijstand wordt in ieder geval verlaagd wanneer u zich niet houdt aan de volgende verplichtingen:
• Het aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid;
• Het uitvoering geven aan de door het college opgelegde verplichting om ingeschreven te staan bij een uitzendbureau;
• Het naar vermogen verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid in een andere dan de gemeente van inwoning,
alvorens naar die gemeente te verhuizen;
• Bereid zijn om te reizen over een afstand met een totale reisduur van drie uur per dag, indien dat noodzakelijk is voor
het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid;
• Bereid zijn om te verhuizen, indien is gebleken dat er geen andere mogelijkheid is voor het naar vermogen verkrijgen,
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aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid en u een arbeidsovereenkomst heeft met een duur
van tenminste een jaar met een netto beloning die tenminste gelijk is aan de bijstandsnorm;
• Het verkrijgen en behouden van kennis en vaardigheden, noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, het
aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid;
• Het naar vermogen verkrijgen, aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid niet belemmeren door
kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag;
• Het gebruik maken van door het college aangeboden voorzieningen, waaronder sociale activering gericht op
arbeidsinschakeling
Wanneer er sprake is van schending van de inlichtingenplicht wordt er een bestuurlijk boete opgelegd. De boete
bedraagt minimaal € 150,00. Verder is de hoogte van de boete afhankelijk van het feit of er sprake is van ten onrechte
uitbetaalde uitkering of niet.

10. Formulieren
Wij kunnen u onder andere een inkomstenformulier of mutatieformulier opsturen. Het is de bedoeling dat u de
formulieren, plus de gevraagde gegevens, op tijd aan ons terugstuurt. De uiterlijke inleverdatum staat op het formulier
of de begeleidende brief. Wanneer u dit niet doet, wordt uw uitkering niet betaald. Als u de gegevens te laat inlevert,
kan uw uitkering worden verlaagd.
Inkomstenformulier
Als u inkomsten heeft, ontvangt u een inkomstenformulier. Afhankelijk van het soort inkomen is dat elke maand of twee
keer per jaar. Niet alleen de inkomsten van uzelf, maar ook die van uw (eventuele) partner moet u aan ons doorgeven.
Mutatieformulier
U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw leefsituatie. Het gaat om wijzigingen die van
belang zijn voor de hoogte van de uitkering. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een verhuizing, de geboorte van
een kind, als u gaat samenwonen (niet alleen met een partner, maar ook met bijvoorbeeld uw broer of oma, etcetera).
Dit soort informatie kan van invloed zijn op (de hoogte van) uw uitkering en moet u zo snel mogelijk doorgeven aan de
afdeling Sociaal Domein. U kunt dit doen met het mutatieformulier. Ook is er een formulier opgave verblijf buitenland, en
zijn er diverse aanvraagformulieren. Het kan zijn dat u een telefonisch verzoek doet voor een aanvraag en dat er dan ter
bevestiging een handtekening op een aanvraagformulier nodig is. Wij sturen het betreffende formulier dan naar u toe.

11. Verblijf in het buitenland
U mag vier weken per jaar voor verblijf naar het buitenland met behoud van uitkering. U moet team Participatie
minimaal een week voor vertrek laten weten wanneer en hoe lang u
weg gaat. Hiervoor kunt u het formulier verblijf in het buitenland
gebruiken of het mutatieformulier. U kunt het ook bij uw
contactpersoon schriftelijk melden. Tevens moet u een
kopie van uw reisbewijs (boekingsbewijs
luchtvaartmaatschappij/reisbureau, tickets en
dergelijke) of reserveringsbewijs (van
bijvoorbeeld een huisje of camping) inleveren.
U ontvangt vervolgens een brief met informatie
over de eventuele toestemming. Als u terugkomt,
moet u zich, indien gewenst, persoonlijk bij uw
contactpersoon melden. Neem een legitimatiebewijs
mee. Als u langer dan vier weken naar het buitenland
gaat, wordt uw uitkering beëindigd.
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12. Inkomsten
Als er iets verandert in uw inkomen, dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk door te geven aan team Participatie.
Bij inkomen gaat het niet alleen om een andere uitkering of loon. Het kunnen ook inkomsten zijn uit bijvoorbeeld
pensioen of alimentatie maar ook van uw meerderjarige gezinsleden of kinderen die in dezelfde woning wonen.
De door u ontvangen (gezins)inkomsten van een bepaalde maand worden mogelijk in mindering gebracht op de
bijstandsuitkering van diezelfde maand. Het is daarom belangrijk dat u ontvangen inkomsten direct doorgeeft (zie
formulieren, paragraaf 10).
Inkomsten uit arbeid kunnen, wanneer u ouder bent dan 27 jaar, onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk
worden vrijgelaten.
Gedurende zes achtereenvolgende maanden kan 25% van de inkomsten uit arbeid worden vrij gelaten tot maximaal
€ 198,00 per maand (bedrag per 1 januari 2016). De vrijlating is éénmalig.
Voorwaarden zijn:
• Er moet een arbeidsovereenkomst aanwezig zijn (een contract);
• De werkzaamheden werden ten tijde van de aanvraag nog niet verricht óf de werkzaamheden werden ten tijde van de
aanvraag al verricht, maar tijdens de bijstandsuitkering is er sprake van urenuitbreiding van minimaal drie uur per week;
• U heeft niet eerder een vrijlating van inkomsten gehad;
• U doet er alles aan de arbeid te behouden en/of urenuitbreiding te krijgen.
Als u een alleenstaande ouder bent met de volledige zorg voor een kind jonger dan 12 jaar kunt u, in aansluiting op de
bovenstaande vrijlating, een extra vrijlating van inkomsten uit arbeid krijgen. Deze vrijlating duurt maximaal 30 maanden
aaneengesloten en bedraagt 12,5% van de inkomsten tot een maximaal bedrag van € 123,69 per maand (bedrag per
1 januari 2016). Verder gelden dezelfde voorwaarden als hierboven.
Omdat deze vrijlatingen van inkomsten maar éénmalig plaats kunnen vinden, mag de gemeente u niet automatisch een
vrijlating geven. U moet daarom zelf schriftelijk aangeven per wanneer u van een vrijlating gebruik wilt maken. Dit kunt
u doen door een kort briefje te sturen aan uw consulent.
Wanneer u een medische urenbeperking heeft en daardoor alleen in deeltijd kunt werken, krijgt u op het moment dat u
gaat werken een vrijlating van de inkomsten uit arbeid. De vrijlating bedraagt in dat geval 15% van de inkomsten tot een
maximum van € 125,45 per maand (bedrag per 1 januari 2016). Deze vrijlating hoeft niet aangevraagd te worden.

13. Vermogen
Voor de bepaling van uw vermogen zijn bezittingen en (opeisbare) schulden van belang. Het vermogen van kinderen
onder de 18 jaar is ook van invloed op uw recht op uitkering. Team Participatie kijkt onder andere naar het geld op
uw bankrekening(en) en/of spaarrekening(en) en die van uw minderjarige kinderen, en de waarde van een auto en
kostbaarheden. Het is belangrijk dat u ons op de hoogte houdt. Daarmee voorkomt u dat u achteraf een bedrag terug
moet betalen. Als uw totale vermogen hoger is dan een bepaalde grens (wettelijk vrij te laten bedrag) kunt u geen
bijstandsuitkering ontvangen. U moet dan eerst leven van uw eigen geld. Hieronder worden een aantal specifieke
vormen van vermogen uitgelegd, u kunt ook meer informatie vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand.
Vermogen uit erfenis of boedelscheiding
Het kan zijn dat u recht heeft op een deel van de boedel na echtscheiding of dat u erfgenaam bent, maar nog niet
meteen geld of een geldwaarde ontvangt. De gemeente kent dan wel een uitkering toe, maar die moet u terugbetalen
zodra u het geld ontvangt. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met het wettelijk vrij te laten bedrag.

12

Eigen huis, woonwagen of woonschip
Als u in een eigen woning, een woonwagen of woonschip woont
en de marktwaarde minus de hypotheek hoger is dan een
wettelijk vastgesteld bedrag, dan spreken we van
overwaarde. Dat geld kunt u lang niet altijd verzilveren.
Dat kan pas op het moment dat u de woning
verkoopt. Op dat moment kunt u de gemeente
terugbetalen. Als zo’n situatie aan de orde is,
verstrekt de gemeente uw uitkering onder de
voorwaarde van hypotheek. Dat wordt
krediethypotheek genoemd, een krediethypotheek
is een uitkering in de vorm van een lening. Bij een
overwaarde boven de € 100.000,00 zal worden
onderzocht of het mogelijk is de woning te gelde
te maken.

14. Controle
De afdeling Sociaal Domein, team Participatie, controleert uw gegevens om te beoordelen of u (nog) recht heeft op
een uitkering. Dat kan al bij de aanvraag van een uitkering, maar ook tijdens de uitkeringsperiode zelf. De controles
worden in principe uitgevoerd door uw consulent. Controles vinden meestal administratief plaats. Waar nodig informeert
de afdeling Sociaal Domein bij andere instellingen naar de juistheid van de door u verstrekte gegevens. Als er een
aanleiding is voor een intensief onderzoek dan vindt een uitgebreide controle plaats. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
als we van andere instanties informatie over u ontvangen, of als er tips binnenkomen met relevante informatie die wij
nog niet hadden. Het is ook mogelijk dat u uitgenodigd wordt voor een gesprek. Als u een uitnodiging ontvangt dan bent
u verplicht om te komen. Als u niet op de uitnodiging reageert, zonder dat daarvoor een geldige reden is opgegeven,
kan uw uitkering verlaagd, opgeschort of beëindigd worden. Ook kan een (on)aangekondigd huisbezoek bij u plaats
vinden om uw woon- en leefsituatie te controleren. U wordt gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. Als u dat
niet doet, kan het zijn dat de afdeling Sociaal Domein niet (meer) kan vaststellen of u recht heeft op een uitkering. Het
gevolg hiervan kan zijn dat uw uitkering wordt beëindigd.

15. Fraude
Binnen het Sociaal Domein zijn toezichthouders en sociaal rechercheurs werkzaam. Hun taak is gericht op het
voorkomen en opsporen van fraude. Ook zij maken daarbij gebruik van verschillende bronnen en methoden.
De belangrijkste zijn: het (laten) controleren van uw gegevens, het voeren van gesprekken met u, raadplegen van
internet, informatie via andere instanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst of het UWV), het gebruiken van (anonieme) tips
van derden en het doen van waarnemingen. Ook zij kunnen (on)aangekondigd, al dan niet met een consulent, bij u op
huisbezoek komen.
Sociaal rechercheurs hebben in tegenstelling tot toezichthouders opsporingsbevoegdheden. Zij mogen onderzoeksmethoden
gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Deze opsporingsmethoden lijken veel op die van de politie.
Zo kunnen sociaal rechercheurs bijvoorbeeld een getuigenverhoor afnemen bij buren of informatie inwinnen bij
andere instanties.
Gevolgen van fraude
Blijkt na onderzoek dat u niet de volledige waarheid heeft verstrekt over zaken die relevant zijn voor de (hoogte van de)
uitkering, dan pleegt u fraude. Bij fraude moet u de te veel ontvangen uitkering terugbetalen. Dat zijn brutobedragen,
dus inclusief de afgedragen belasting en premies. Ook bestaat de mogelijkheid dat er bij constatering van fraude een
boete wordt opgelegd. Als blijkt dat er gefraudeerd is en een benadelingsbedrag van € 50.000,00 is vastgesteld dan zal
er door de sociale recherche proces-verbaal worden opgemaakt en wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.
De zaak kan dan zelfs voor de rechter komen.
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Voorkomen van fraude
Er zijn meerdere vormen van fraude. U kunt daarbij denken aan samenwonen, zwart werken, het niet wonen op het
opgegeven adres of verzwijgen van vermogen. Het is voor u misschien niet altijd even duidelijk wanneer u de regels
overtreedt. Studeren bijvoorbeeld, mag dat met behoud van uitkering? En hoe zit het met (onbetaald) werk?
Heeft samenwonen meteen gevolgen voor de uitkering? Als u vragen heeft kunt u het beste meteen contact opnemen
met team Participatie. U voorkomt daarmee problemen. Het voorkomen van fraude is ook in uw eigen belang.

16. Uw uitkering en de belasting
U komt misschien in aanmerking voor heffingskortingen. U kunt de heffingskortingen aanvragen bij de Belastingdienst,
dit kan ook digitaal. U kunt dit doen op www.belastingdienst.nl. Hiervoor heeft u een DigiD en uw burgerservicenummer nodig. Indien het aanvragen of wijzigen van een Voorlopige aanslag via internet problemen oplevert, kunt u
bellen met de BelastingTelefoon (0800-0543). Omdat de algemene heffingskorting (minst verdienende partner) van de
belastingdienst tot het inkomen behoort, bent u verplicht dat op te geven. De afdeling Sociaal Domein brengt dat bedrag
vervolgens in mindering op uw uitkering. Toeslagen (zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget) worden
niet gekort op de uitkering.

17. Schuldhulpverlening
De afdeling Sociaal Domein heeft ook een team Schuldhulpverlening. Als u schulden of betalingsproblemen heeft en
er zelf niet meer uitkomt, wacht dan niet langer en neem contact op met team Schuldhulpverlening via telefoonnummer
671142 of kom langs met een geldig legitimatiebewijs. Hoe eerder u een afspraak maakt, hoe beter het is. Voorkom dat
uw schulden problematisch worden. Er zijn geen wachtlijsten en de hulp is gratis.

18. Bezwaarprocedure
Klachten en bezwaren lijken veel op elkaar, maar er is een verschil. Een klacht gaat vooral over de manier
waarop de afdeling Sociaal Domein met u omgaat. Een bezwaar gaat over de besluiten die zijn genomen over uw
uitkering of uw traject naar werk. De besluiten worden in een beschikking vastgelegd. Wij beschrijven hieronder de
bezwaarschriftenprocedure. In de beschikking staat ook hoe u een bezwaar kunt indienen. Maakt u bezwaar omdat de
beschikking langer dan acht weken op zich laat wachten (de wettelijke afhandelingstermijn), dan kunt u uw bezwaar
meteen na die acht weken sturen.
Wat gebeurt er nadat u uw bezwaarschrift heeft gestuurd?
De afdeling juridische zaken van de gemeente behandelt uw bezwaarschrift en nodigt u uit voor een hoorzitting
daarover. Deze bijeenkomst wordt geleid door een onafhankelijke commissie die de gemeente adviseert. U kunt een
raadsman of vertrouwenspersoon meenemen. U krijgt binnen twaalf weken schriftelijk antwoord op uw bezwaarschrift.
Duurt de afhandeling langer, dan ontvangt u daarover bericht.
Wet dwangsom en beroep bij het niet tijdig beslissen
Als er niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar wordt beslist en dit is te wijten aan de gemeente, dan heeft u recht op een
vergoeding. U kunt de gemeente dan schriftelijk in gebreke stellen.
In beroep
Bent u het niet eens met de uitspraak? Als u geen gelijk krijgt, wordt het bezwaar ongegrond verklaard. Bent u het daar
niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank Noord-Holland. Als u het uiteindelijk ook
niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kunt u vervolgens nog hoger beroep aantekenen bij de Centrale
Raad van Beroep in Utrecht. Adressen van deze instanties staan in de brieven die u hierover krijgt. Het voeren van
deze procedures kost geld. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen.
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19. Bijzondere bijstand
Heeft u een uitkering, of zit u met uw inkomen net boven het bijstandsniveau, dan komt u mogelijk in aanmerking
voor een bijdrage in extra kosten die u maakt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor
bijzondere bijstand. Ook is er een individuele inkomenstoeslag voor mensen, tot de pensioengerechtigde leeftijd, die al
langer dan drie jaar van een laag inkomen moeten rondkomen. Voor een aanvraagformulier of andere vragen kunt u
telefonisch contact opnemen met het team Bijzondere bijstand. Op werkdagen kan dit tussen 08.30 en 12.00 uur op het
telefoonnummer 671116.

20. Collectieve zorgverzekering
Inwoners van de gemeente Den Helder met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen gebruikmaken van
een collectieve zorgverzekering bij Univé. Als u aanvullend verzekerd bent dan vult de gemeente uw verzekering aan
met een extra dekking: het Gemeentepakket. U krijgt niet alleen een korting op de premie, maar ook profiteert u dan
van extra vergoedingen.

21. Heeft u nog vragen?
Als u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen heeft, neem dan contact op met uw consulent. Bij de balie
van de afdeling Sociaal Domein liggen folders over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld over bijzondere bijstand of
schuldhulpverlening. Er staat ook informatie op internet. Hier naast vindt u nuttige contactgegevens

22. Belangrijke adressen en contactgegevens
Organisatie Contactgegevens
Afdeling Sociaal Domein
Drs. F. Bijlweg 2, 1784 MC Den Helder
Telefoon 14 0223 - www.denhelder.nl
Bellen op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur
Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand
www.weethoehetzit.nl

Het Juridisch Loket Alkmaar
Telefoon 0900 8020
www.juridischloket.nl
Vluchtelingenwerk
http://www.vluchtelingenwerk.nl
Voedselbank
http://www.voedselbankdenhelder.nl

Ministerie van Binnenlandse zaken
(wet dwangsom)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-enintegriteit-overheidsinstanties
Belastingdienst
Telefoon 0800 - 0543 (gratis) - www.toeslagen.nl www.belastingdienst.nl - www.digid.nl
UWV WERKbedrijf
Telefoon 0900 - 9294 - www.uwv.nl - www.werk.nl
Dienst Uitvoering Onderwijs
Telefoon 050 5997755 - www.duo.nl
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