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Aan de inhoud van Baanbrekers Actueel kunt u geen rechten ontlenen. 

> Vrijlatingsbedrag giften en leningen gaat omhoog 
 
De Participatiewet kent een zogenoemde vrijlating voor giften. Dit is een bedrag dat u mag 
hebben zonder dat het gevolgen heeft voor uw bijstandsuitkering. Dit kan geld zijn dat u 
krijgt door een lening of gift. Baanbrekers kende een vrijlatingsbedrag van maximaal 907,50 
euro per kalenderjaar. Dit bedrag gaat omhoog tot 1.200 euro per kalenderjaar. Krijgt u een 
uitkering van Baanbrekers? Dan hoeft u leningen en giften tot 1.200 euro welke u in een 
kalenderjaar ontvangt niet meer te melden. Is of wordt het ontvangen bedrag in een 
kalenderjaar hoger? Dan moet u het meteen melden. Bewaart u de bewijsstukken van 
ontvangen leningen en giften, zodat u deze kunt overleggen als daar om gevraagd wordt.  Er 
zal individueel beoordeeld worden of een gift of lening binnen de vrijlating valt. 
 
Giften en leningen kunnen in geld zijn of in spullen (bijvoorbeeld boodschappen). Wij 
bepalen de waarde van giften in spullen aan de hand van de Prijzengids van het NIBUD. 
Staan de spullen niet in deze gids? Dan kijken we naar wat de spullen waard zijn als u ze 
moet kopen. Ontvangt u geld waarvan de herkomst niet duidelijk is? Dan ontvangt u minder 
uitkering. Krijgt u boodschappen van de voedselbank of spullen van een kledingbank of 
speelgoedbank? Dan zien wij dat niet als giften.  
 
Deze verruiming van het vrijlatingsbedrag is ingegaan per 7 mei dit jaar. Bij vragen kunt u 
contact opnemen met uw inkomensconsulent via 0416 67100 of info@baanbrekers.org. 

 

> TONK: steun bij betalen woonlasten 
 
Door de coronacrisis hebben veel mensen het financieel moeilijk. Eén van de 
steunmaatregelen van de overheid is TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. 
Deze financiële ondersteuning is voor mensen die door de coronacrisis weinig inkomen 
hebben én die problemen hebben met het betalen van hun woonlasten. Dit kan huur zijn, 
maar ook de hypotheek van een huis of de zogenoemde zakelijke eigenaarslasten van een 
woning. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand en daardoor onderdeel van 
de Participatiewet. Baanbrekers voert de TONK uit voor de gemeenten Heusden, Loon op 
Zand en Waalwijk. Klik voor alle info op de TONK-knop op onze website: 
www.baanbrekers.org.  

 
> Mobiliteitsteam steunt ondernemers in corona-tijd 
 
Het Mobiliteitsteam De Langstraat is er voor alle ondernemers in Waalwijk, Heusden en Loon 
op Zand. Het team gaat graag met ondernemers in gesprek over de stand van zaken, de 
impact van corona en de toekomst van de onderneming. Veel ondernemers ervaren de 
coronacrisis van heel dichtbij en kampen met een flink geslonken omzet en inkomen. Het 
Mobiliteitsteam zoekt samen met de ondernemer naar nieuwe mogelijkheden om inkomen 
te genereren, voor nu en in de toekomst. Tozo-aanvragers die graag in gesprek willen met 
het Mobiliteitsteam, kunnen contact opnemen met coach Wilma Wajon. Zij is zelf zzp’er en 
ondersteunt al jaren zelfstandigen. Samen met Wilma zet de ondernemer stappen in de 
juiste richting en gaat aan de slag. Wilma is bereikbaar op 06 10 64 97 67 of 
wilma@stevigzacht.nl. 
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> Op vakantie met een uitkering? Meld het! 
 
U mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar met behoud van uitkering op vakantie of in het 
buitenland verblijven. U moet elke vakantie (hoe kort ook) altijd vooraf aan ons doorgeven. 
Dit kan met het vakantiemeldingsformulier. Dit formulier ligt voor u klaar bij Baanbrekers en 
staat ook als download op onze website: www.baanbrekers.org. Meerdere korte vakanties 
tellen we bij elkaar op om te beoordelen of u binnen de periode van 28 dagen blijft. 
 
Bent u terug van vakantie of buitenlands verblijf? Meld dit dan meteen de eerstvolgende 
werkdag persoonlijk bij onze balie. Is uw partner mee geweest, dan moet ook die zich 
persoonlijk melden. Daarbij toont u uw legitimatiebewijs en bewijsstukken van uw verblijf  in 
het buitenland (bijv. vliegticket, paspoortstempels). Als u zich niet tijdig meldt, kan dat 
gevolgen hebben voor uw recht op uitkering. Ook kunt u een boete krijgen. 

 

> Rekenfout deurwaarders treft vijf cliënten 
 
Vijf cliënten van Baanbrekers hielden elke maand minder geld over door een rekenfout van 
deurwaarders. Het gaat om personen die in de schulden zitten en bij wie beslag is gelegd op 
een groot deel van het inkomen. 
 
Door het gebruik van een nieuwe rekenhulp door de deurwaarders is de zogenoemde 
beslagvrije voet fout berekend. Dit is het deel van het inkomen waarop een schuldeiser geen 
beslag mag leggen. Bij het bepalen van dit bedrag is geen rekening gehouden met de 
vakantietoeslag. Daardoor legden de deurwaarders beslag op een te groot deel van het 
inkomen van deze vijf cliënten. 
 
Baanbrekers heeft deze deurwaarders een brief gestuurd. Vanaf de eerstvolgende betaling 
houdt Baanbrekers het correcte bedrag in. De rekenfout is gemaakt in 200 van de 356 
gemeenten van Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
zoekt een oplossing voor de in totaal 10.000 tot 15.000 gedupeerden. Heeft u schulden? 
Wacht dan niet te lang en zoek hulp. 

 

> We zoeken nieuwe leden voor de Participatieraad 
 
De Participatieraad bewaakt de belangen van alle klanten van Baanbrekers die vallen onder 
de werking van de Participatiewet. De raad is een afspiegeling van de inwoners van de 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk én van de klanten die vallen onder de 
Participatiewet. Wilt u meepraten over het beleid van Baanbrekers? Dan is dit onafhankelijke 
adviesorgaan misschien iets voor u! Meer info over deze vrijwilligersvacature staat op onze 
website. Of stuur een mailtje naar participatieraad@baanbrekers.org.  

 

> Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?  

 
Natuurlijk leest u regelmatig de Baanbrekers Actueel. Maar 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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