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 Uitbetaling uitkering 2017
Periode
Inleveren
Op uw
Wijzigings
rekening
formulier
omstreeks
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

24-03-2017
21-04-2017
22-05-2017
23-06-2017
24-07-2017
24-08-2017
22-09-2017
24-10-2017
23-11-2017
20-12-2017

01-04-2017
01-05-2017
01-06-2017
01-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
01-10-2017
01-11-2017
01-12-2017
01-01-2018

 Wijzigingsformulier
Wanneer zich een wijziging voordoet in uw
financiële en/of gezinssituatie dient u dit aan
ons te melden via een wijzigingsformulier.

Het komt helaas nog regelmatig voor dat op het
formulier de persoonsgegevens niet volledig
worden ingevuld. Daardoor kunnen wij niet altijd
vaststellen wie het formulier heeft ingelever d en
kunnen wij dit formulier niet verwerken in onze
administratie. Wij willen u er daarom op wijzen
dat het volledig invullen van de
persoonsgegevens van groot belang is. Zie het
kopje ‘Persoonsgegevens en ondertekening’.
Ter volledigheid kunt u hier onder lezen hoe u
met het wijzigingsformulier dient om te gaan.
Bent u 27 jaar of ouder?
Dan hoeft u, in de meeste gevallen, het
formulier alleen in te vullen en bij ons in te
leveren wanneer er iets in uw situatie is
gewijzigd. Vraag 0 is op u niet van toepassing.
U kunt volstaan met het invullen van de vraag
die op uw wijziging betrekking heeft en het

invullen van uw persoonsgegevens en
ondertekenen van het formulier.
Bent u jonger dan 27 jaar?
Dan moet u het formulier maandelijks invullen
en bij ons inleveren. Is er niets in uw situatie
gewijzigd? Dan kunt u volstaat met het invullen
van het antwoord ‘nee’ bij vraag 0. Wilt u wel
een wijziging doorgeven, dan vult u bij vraag 0
‘ja’ in en beantwoord u de vraag die op uw
wijziging betrekking heeft. Daarnaast vult u uw
persoonsgegevens in en ondertekent u het
formulier.
Persoonsgegevens en ondertekening.
Vul de bovenste blokken op het formulier altijd
volledig in. Daarmee voorkomt u dat wij niet
kunnen achterhalen wie het formulier heeft
ingevuld en het als niet ontvangen moeten
beschouwen. Vergeet u niet het formulier te
ondertekenen? Anders is het formulier niet
rechtsgeldig en moeten wij het aan u
terugsturen zonder het in behandeling te
kunnen nemen.
Op welk tijdstip inleveren?
Een wijziging geeft u binnen vijf werkdagen
nadat de wijziging zich heeft voorgedaan aan
ons door, maar uiterlijk op de in de tabel
aangegeven data.
Wanneer u de wijziging binnen vijf werkdagen
doorgeeft, voorkomt u mogelijk dat wij uw
uitkering (tijdelijk) niet kunnen betalen omda t wij
uw recht daarop nader moeten onderzoeken.
Hoe eerder wij van een wijziging op de hoogte
zijn, hoe eerder wij de gevolgen daarvan
kunnen onderzoeken.
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Levert u het formulier te laat in, dat wil zeggen
pas nadat uw uitkering over de desbetreffende
maand al aan u is overgemaakt, dan dient u er
rekening mee te houden dat wij uw recht op
uitkering zullen herberekenen. Dit kan tot gevolg
hebben dat wij in de eerstvolgende maand(en)
nog een bedrag met uw uitkering zullen
verrekenen (u ontvangt dan dus een lagere
uitkering) of tot terugvordering van ten onrechte
betaalde uitkering zullen overgaan.
Ook dient u er rekening mee te houden dat wij u
dan een boete kunnen opleggen.
 Meerkostenregeling 2017
Er zijn al vragen binnengekomen over de
ambtshalve/jaarlijkse betaling van de
meerkostenregeling over 2017. U bent van ons
gewend s dat u dit begin van het jaar ontvangt.
Er zijn echter wat wijzigingen geweest waardo or
wij alle uitkeringen apart moeten beoordelen. Dit
kost uiteraard meer tijd. Hierdoor is de betaling
ook wat later dan u van ons gewend bent. Naar
alle waarschijnlijkheid zullen de betalingen
plaatsvinden voor 1 april 2017. Mocht u tegen
die tijd nog geen betaling hebben ontvangen,
dan verzoeken wij u contact met ons op te
nemen, indien u denkt dat u daar wel recht op
heeft.
 Verdienen naast uw uitkering en
werkervaring opdoen met Flextensie
Wat is Flextensie?
Heeft u een uitkering en wilt u graag aan het
werk? Maar mist u de werkervaring en het
netwerk dat nodig is? Met Flextensie kunt u
tijdelijk of flexibel aan het werk, terwijl u uw
uitkering behoudt. U werkt bij opdrachtgevers in
uw regio, die passen bij wat u wilt en kunt.
U gaat er niet alleen financieel op vooruit, maar
ontmoet ook nieuwe mensen, vergroot uw
netwerk, doet nieuwe ervaringen op en u wordt
beloond voor uw inzet!

Wat biedt Flextensie?
• Een extra netto vergoeding per gewerkt uur
bovenop de uitkering (dit heeft geen
gevolgen voor uw uitkering of voor uw
toeslagen).
•
•
•

Kans vergroten op uitstroom uit de uitkering
(recente werkervaring op uw cv).
Werkervaring op tijdelijk werk
Een kans om te laten zien wat u kunt bij de
opdrachtgever.

Contact
Wilt u meer informatie over Flextensie?
E-mail:
flextensie@noordenkwartier.nl
Telefoon:
(050) 599 46 45
Website:
www.flextensie.nl
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank heeft de deuren gesloten t/m 30
maart 2017. Een groot deel van de
zomercollectie is reeds uitgepakt. Door de ruime
inbreng van alle gulle gevers kunnen wij een
grote collectie mooie kleding in de rekken
hangen. Voorts vindt begin maart een kleine
opknapbeurt van het pand plaats middels de NL
Doet actie van het Oranjefonds.
Vanaf dinsdag 4 april zijn onze klanten weer
van harte welkom voor de zomercollectie.
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek uw
ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerste
bezoek na de collectiewisseling de nieuwste
uitkeringsspecificatie of de jaaropgave van
de SVB 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.
Wilt u zelf een tas meenemen?
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl
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