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BAANBREKERS ACTUEEL – WINTER 2018/2019 
Aan de inhoud van Baanbrekers Actueel kunt u geen rechten ontlenen. 

> Kostgeld inwonende kinderen van invloed op uitkering 

 
Heeft u een inwonend kind dat kostgeld afdraagt? Dan gaat er iets veranderen. Tot op 
heden had het ontvangen kostgeld geen invloed op de hoogte van uw uitkering. Vanaf  
1 januari 2019 veranderen wat dit betreft de regels. Kostgeld heeft vanaf die datum wel 
invloed op uw uitkering. 
 
Doorgeven van het ontvangen kostgeld 
Ontvangt u kostgeld? Dan moet u dat doorgeven via het 
rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF) of het mutatieformulier.  
Het kostgeld wordt als volgt gekort: 
 

 We bekijken wat er in totaal aan kostgeld wordt ontvangen (van alle kinderen). 

 We bekijken wat u (door toepassing van de kostendelersnorm) minder ontvangt aan 
uitkering dan de volledige norm zonder kostendeling (alleenstaande ouder/ 
gehuwden) 

 Er wordt gekort: het totaal ontvangen kostgeld minus dat wat u door toepassing van 
de kostendelersnorm minder ontvangt. 

 
Vragen? 
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent. 

 

> Wat verstaan we onder inkomen en vermogen? 
 
Regelmatig krijgen wij de vraag om uit te leggen wat wij onder inkomen en vermogen 
verstaan. Vrijwel iedereen heeft hier wel een beeld bij. Als je werkt en je ontvangt 
daarvoor salaris, dan heeft u inkomen. Heeft u heel veel geld op de bank staan? Of heb je 
een eigen woning die (bijna) is afbetaald, dan heeft u vermogen. Deze zaken hebben 
gevolgen voor uw recht op een uitkering en op de hoogte van die eventuele uitkering.  
 
Soms zijn er zaken waar je niet aan denkt als je het over inkomen of vermogen hebt. Hierna 
sommen we een aantal minder voor de hand liggende voorbeelden op die tot inkomen of 
vermogen worden gerekend. Ook deze zaken zijn van invloed op uw recht op een uitkering 
en op de hoogte van die eventuele uitkering.  
 
Denk hierbij onder meer aan: 
 

 Opbrengsten uit loterijen en kansspelen. 

 Giften. 

 Ontvangst van bijdragen in de kosten van levensonderhoud (denk aan kosten voor 
de boodschappen, de zorgverzekering, de huur). 

 Afkoop van het pensioen en/of een verzekering. 

 Teruggaven van de inkomstenbelasting. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent. 
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> Participatieraad zoekt twee nieuwe leden 

 
De Participatieraad van Baanbrekers is op zoek naar twee nieuwe leden. Is dit iets voor u? Of 
voor iemand die u kent? De Participatieraad is het afvaardigend orgaan dat de belangen van 
alle klanten behartigt, die vallen onder de werking van de Participatiewet. De 
Participatieraad bestaat uit maximaal negen leden. De samenstelling is een afspiegeling van 
de inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk én van de klanten die 
vallen onder de Participatiewet. Verbinding met andere adviesraden, zoals de WMO-
adviesraad, is belangrijk. De leden van de Participatieraad zorgen voor betrokkenheid bij en 
inspraak in de vorming, de uitvoering en de evaluatie van het beleid van Baanbrekers.  
 
Meer weten? 
Meer informatie over deze vacature vindt u op www.baanbrekers.org. U kunt ook mailen 
met participatieraadvoorzitter Cor Huibers, participatieraad@baanbrekers.org. 

 

> Baanbrekers in landelijke kopgroep van werk en inkomen 

 
Baanbrekers doet het uitstekend op het gebied van werk en inkomen. Dat mogen we 
concluderen uit het meest recente vergelijkingsonderzoek van branchevereniging Divosa. 
“We zijn vergeleken met 220 andere gemeenten en uitvoeringsorganisaties”, vertelt 
manager Inkomensondersteuning Eric van Agt. “En we scoren erg goed. We zitten zelfs in de 
landelijke kopgroep als het gaat om onze prestaties op het gebied van werk en inkomen.” 
  
Baanbrekers wijkt volgens Divosa al een tijd lang op meerdere gebieden positief af. “Het 
onderzoek toont aan dat we meer mensen aan het werk hebben geholpen. Verder hebben 
we meer dan andere sociale diensten weten te voorkomen dat er mensen een beroep 
moeten doen op een uitkering. Inmiddels zitten we op zo’n 1.475 bijstandsgerechtigden, 
terwijl we ruim een jaar geleden nog boven de 1.600 zaten.” De daling van het aantal 
mensen dat een beroep doet op de bijstand is bij Baanbrekers veel sterker dan elders in 
Nederland. Divosa concludeert verder dat Baanbrekers ervoor zorgt dat mensen niet zo snel 
terugkomen in een uitkering. De uitstroom naar werk is vaak voor langere tijd, er zijn weinig 
‘draaideurklanten’. Meer over dit onderzoek leest u op www.baanbrekers.org.  

 

> Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 

 
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Bekijk dan regelmatig onze website: 
www.baanbrekers.org. En volg ons op de sociale media: Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube en LinkedIn. Links naar onze sociale media staan op www.baanbrekers.org.  
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