> IK GA WERKEN.
EN MIJN UITKERING DAN?

Werken loont. Dat is een feit. Door te werken dopt u uw eigen boontjes. Hierdoor heeft u geen of
misschien nog maar een klein beetje hulp nodig van Baanbrekers. Maar hoe zit het met uw
uitkering als u aan de slag gaat? Raakt u die helemaal kwijt? Of blijft u voor een deel nog
afhankelijk van die uitkering? Welke rechten en plichten zijn er? Over deze en andere zaken leest u
hierna meer.
> IK WERK PARTTIME
U gaat parttime aan de slag? Meld dit dat zo spoedig mogelijk aan ons. Dit kan via het
mutatieformulier. Stuur ook een kopie van uw arbeidscontract mee. Het kan zo zijn dat u nog steeds
een aanvullende uitkering nodig heeft.
27 jaar of ouder én alleenstaande ouder met kinderen onder de twaalf jaar?
Dan kunt u zes maanden lang in aanmerking komen voor een inkomstenvrijlating, mits dit bijdraagt
aan uw arbeidsinschakeling. Dit wil zeggen dat 25 procent van uw inkomsten niet wordt gekort op
uw uitkering. Momenteel is de maximale vrijlating 217 euro netto per maand bij een
bijstandsuitkering. Bij de IOAW en IOAZ is het 347,62 euro bruto per maand.
Alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor één kind/meerdere kinderen tot twaalf jaar
kunnen na de periode van inkomstenvrijlating nog maximaal dertig maanden in aanmerking komen
voor een aanvullende inkomstenvrijlating. Deze is 12,5 procent met een maximum van 135,49 euro
per maand bij een bijstandsuitkering. Bij de IOAW en IOAZ is het 215,36 euro per maand.

> IK GA WERKEN.
EN MIJN UITKERING DAN?

> IK WERK FULLTIME
U gaat fulltime aan de slag? Meld dit dat zo spoedig mogelijk aan ons. Dit kan via het
mutatieformulier of Rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROFje). Stuur ook een kopie van het
arbeidscontract mee. Als u fulltime gaat werken, is uw inkomen hoger dan uw uitkering. Daarom
stoppen wij uw uitkering. Is het nog niet duidelijk dat u langer dan dertig dagen aan het werk zult
zijn? Dan blokkeren wij uw uitkering.
> BELASTINGTERUGGAVE
Gaat u werken? Dan kunt u recht hebben op een voorlopige teruggave van de heffingskortingen van
de Belastingdienst. Dit is het geval als u een fiscaal partner heeft zonder inkomen of met een laag
inkomen of als u alleenstaande ouder bent (algemene heffingskorting minstverdienende
partner/inkomensafhankelijke combinatiekorting). Vraag de belastingteruggave aan bij de
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Uw inkomensconsulent kan u hier meer over vertellen.
> EINDE VAN DE UITKERING
Zijn wij er zeker van dat u langer dan dertig dagen aan het werk zult zijn? En is uw inkomen hoger
dan uw uitkering? Dan starten wij een beëindigingsonderzoek. Wij kijken dan of uw uitkering juist is
verstrekt. Ook kijken we of wij nog gegevens van u nodig hebben. Levert dit onderzoek geen
bijzonderheden op? Dan betalen wij het gereserveerde vakantiegeld aan u uit. Ook ontvangt u van
ons een brief waarmee wij uw uitkering officieel beëindigen. Dit is de beëindigingsbeschikking.
> MEER WETEN?
Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Baanbrekers.

