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 Uitbetaling uitkering 2016
Periode
Inleveren
Op uw
mutatie
rekening
formulier
omstreeks
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

22-01-2016
22-02-2016
22-03-2016
22-04-2016
24-05-2016
23-06-2016
22-07-2016
24-08-2016
23-09-2016
24-10-2016
23-11-2016
22-12-2016

01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
01-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
01-10-2016
01-11-2016
01-12-2016
01-01-2017

 Heffingskortingen
Hebt u recht op heffingskortingen? Dan hebt u
waarschijnlijk inmiddels een voorlopige aanslag
2016 van de Belastingdienst ontvangen over de
teruggaaf van de heffingskortingen waar u recht
op hebt in 2016.
Het gaat om de Inkomensafhankelijke
Combinatiekorting en de Heffingskorting
minstverdienende partner. Indien u deze
beschikking van de belastingdienst nog niet
heeft ontvangen, zult u die binnenkort
ontvangen.
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk een kopie
hiervan bij ons in te leveren, graag een kopie
van de voor- en achterkant. U dient het uiterlijk
in te leveren bij uw mutatieformulier over de
maand januari 2016.
 Afkoop pensioen
Iedereen die zijn pensioen afkoopt, dient dit
door te geven aan de ISD. Dit bedrag kan
invloed hebben op het recht op bijstand. Het
niet doorgeven van een afkoop pensioen is ook
een schending van de inlichtingenplicht. Er kan
dan mogelijk door de ISD een boete opgelegd
worden.

 Overtredingen van de
uitkeringsregels worden strenger
bestraft.
Hoe zit dat?
Overtredingen van de uitkeringsregels worden
strenger bestraft. De meeste mensen houden
zich aan de regels. Wie dat niet doet, krijgt een
boete. De overheid en de meeste inwoners van
Nederland vinden dat uitkeringen er alleen zijn
voor mensen die hier recht op hebben. Komt het
geld terecht bij mensen die geen recht hebben
op een uitkering? Dan is er minder geld
beschikbaar. Het wordt dan moeilijker om de
uitkeringen te blijven betalen.
In welke situaties moet u extra opletten?
Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw
eigen inkomsten aanvult tot het minimumbedrag
dat voor uw persoonlijke situatie geldt om rond
te kunnen komen. Wijzigt uw situatie? Dan moet
u dat altijd direct bij ons melden, dit kan
namelijk gevolgen hebben voor uw uitkering.
Het kan gebeuren dat u per ongeluk de
uitkeringsregels overtreedt, omdat u niet goed
weet wat die regels zijn. Wees alert op de
volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop
problemen.
Uw leefsituatie verandert
De hoogte van uw uitkering hangt af van uw
leefsituatie.
Bent u alleenstaand, bent u getrouwd, of woont
u samen? Als uw situatie verandert, kan uw
uitkering hoger of lager worden. Soms heeft u
zelfs helemaal geen recht meer op een
uitkering. Het is daarom belangrijk dat u
wijzigingen in uw leefsituatie meteen bij ons
meldt.
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U doet betaald werk
Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe een
dagje voor een uitzendbureau? Past u
regelmatig op de kinderen van de buurvrouw?
Als u daar geld voor krijgt, dan bent u aan het
bijverdienen. U bent verplicht al uw inkomsten
direct te melden.
U heeft bezittingen
Heeft u spaargeld of aandelen? Of bezittingen
die veel geld waard zijn, zoals een auto, dure
apparatuur, sieraden of een huis of grond in het
buitenland? Dan heeft u eigen vermogen. Als u
een bijstandsuitkering ontvangt, mag de waarde
van uw eigen vermogen niet boven een bepaald
bedrag uitkomen. Voor het bezit van een eigen
woning gelden aparte regels.
Uw inlichtingenplicht
Als er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie
moet u dat direct bij ons melden Wij vragen u
regelmatig informatie te geven over uw situatie.
Als u hier niet op tijd op reageert dan kunnen wij
niet vaststellen of u nog recht heeft op een
uitkering. Uw uitkering kan verlaagd of gestopt
worden.
Controle
Wij controleren regelmatig of u zich aan uw
plichten houdt. Zo zijn wij aangesloten op een
digitaal informatiebestand waarin gegevens van
UWV, Belastingdienst, Rijksdienst voor het
Wegverkeer (RDW), de SVB en andere
organisaties zitten. Door de koppeling van
verschillende bestanden, beschikken we over
veel gegevens van u. Zijn deze gegevens
anders zijn dan de gegevens die u heeft
opgegeven? Dan is dat vaak een reden om een
onderzoek naar uw situatie te starten. Soms
voert de Sociale Recherche dit onderzoek uit.
Blijkt uit dit onderzoek dat u niet de juiste
informatie aan ons heeft doorgegeven? En
ontvang u daardoor te veel bijstand? Dan moet
u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen en
u krijgt een boete. Zorg er dus voor dat u alle
wijzigingen in uw situatie altijd direct bij ons
meldt.
Strengere straffen, wat betekent dat?
Heeft u de uitkeringsregels overtreden en
daardoor te veel bijstand ontvangen? Dan moet
u het teveel ontvangen bedrag volledig
terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete. Het
boetebedrag is hetzelfde bedrag als het bedrag
van de uitkering dat u moet terugbetalen. Gaat u
opnieuw in de fout? Dan wordt de boete hoger,

namelijk 150%. Verder kunnen wij besluiten na
de tweede overtreding uw uitkering maximaal
drie maanden stop te zetten.
Een voorbeeld
Mevrouw A. ontvangt een bijstandsuitkering. Zij
verdient al zes maanden bij met het oppassen
op haar buurmeisje. Zij heeft daarmee in totaal
€ 500,00 verdiend. Dit heeft ze niet gemeld bij
haar gemeente. Mevrouw A. heeft dus de regels
overtreden.
Zij heeft € 500,00 te veel aan bijstand
ontvangen. Dit bedrag moet zij terugbetalen aan
de gemeente. Daarnaast moet zij hetzelfde
bedrag als boete betalen. Dus in totaal:
€ 500,00 + € 500,00 = € 1.000,00.
Geen recht op schuldhulp
Moet u een deel van uw bijstandsuitkering
terugbetalen en heeft u een boete gekregen?
Dan heeft dat grote financiële gevolgen. U heeft
een schuld bij de gemeente. Deze schuld moet
u helemaal terugbetalen. Ook als u dat geld niet
heeft. Omdat u zich niet aan de regels heeft
gehouden, zult u waarschijnlijk niet in
aanmerking komen voor schuldhulpverlening.
Voorkom problemen
Het is belangrijk om wijzigingen in uw situatie
direct aan ons door te geven. Neem bij twijfel
altijd contact met ons op. Wij vertellen u graag
wat u moet doen in uw situatie. Kijk ook op
www.weethoehetzit.nl. Daar vindt u alle regels
die gelden voor uitkeringen.
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is gesloten van 22 december
t/m 11 januari.
Daarna is er van 12 januari tot 21 januari
opruiming en gaat de Kledingbank dicht tot 5
april 2016 om de collectie te wisselen.
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek uw
ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerste
bezoek na de collectiewisseling, een
uitkeringsspecificatie bij u hebt! Als dit niet het
geval is, kunnen wij GEEN kleding meegeven!
De kleding is gratis, maar beperkt zich tot
datgene wat op het persoonlijke briefje staat.
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl
Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
www.kledingbanknoordenveld.nl
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