U gaat geld
verdienen naast uw
uitkering. Wat nu?
Waar u op moet letten in 4 stappen
Deze folder legt uit hoe het UWV uw inkomsten
verrekent en waar u op moet letten.

Wat gebeurt er als u gaat werken?
1. U gaat werken
U gaat geld verdienen! Geef
dit door aan het UWV. De
hoogte van uw uitkering gaat
veranderen.

2. Uw uitkering wordt een
voorschot
Het UWV schat in wat u elke
maand gaat verdienen. Met
deze schatting rekent het UWV
uit hoe hoog uw uitkering wordt.
Omdat het UWV nog niet zeker
weet wat u echt gaat verdienen,
heet dit een voorschot.

3. Inkomenscheck
Het UWV controleert na 3 tot
12 maanden hoeveel u echt
heeft verdiend. Het UWV bekijkt
dan of u te veel of te weinig
voorschot kreeg. Daarna rekent
het UWV uit hoe hoog uw
definitieve uitkering wordt.

4. Te veel of te weinig
uitkering?
Verdiende u meer dan de
schatting? Dan moet u een deel
van de uitkering terugbetalen.
Verdiende u minder dan de
schatting? Dan krijgt u geld
terug van het UWV.

Let op! Houdt u hier rekening mee?
Verandering in inkomen?

Krijgt u toeslagen?

Lening terugbetalen

Geef elke verandering in
uw inkomen door aan het
UWV. Het is mogelijk dat het
bedrag van uw uitkering dan
verandert.

Als u gaat werken kunnen
uw toeslagen veranderen.
Geef op de website van
de Belastingdienst de
verandering van uw inkomen
door. Het kan zijn dat u te
veel toeslag ontvangt en
later geld moet terugbetalen.

Als u gaat werken heeft
dat invloed op regelingen
voor het terugbetalen van
leningen. Bijvoorbeeld
een regeling bij DUO voor
het terugbetalen van een
studielening. Controleer of
dat ook voor u geldt.

Schatting controleren

Klopt de schatting van uw
inkomen niet?

Lukt het niet om de
schatting van het UWV aan
te passen?

Let op! Controleer de
schatting van het UWV. Als
de schatting niet klopt, krijgt
u een te lage of een te hoge
uitkering.

Bonus of 13e maand?
Zet uw bonus of 13e maand
apart en geef dit geld niet uit.
U mag misschien een deel
houden. Het UWV rekent uit
of dit voor u het geval is.

Gaat u meer verdienen en
is uw uitkering nog niet
aangepast?
Zet dit extra geld elke maand
apart tot uw uitkering is
aangepast. U moet dit geld
terugbetalen. Het UWV
controleert uw inkomen weer
na 3 tot 12 maanden.

Neem dan contact op
met het UWV. Vraag of
ze de schatting kunnen
aanpassen. Anders krijgt
u misschien te veel of te
weinig uitkering.

Verdient u meer dan de
schatting van het UWV?
Hoeveel? Zet dat geld apart.
Geef dit geld niet uit: u
moet dit later aan het UWV
terugbetalen.

Loon per week of per vier
weken?
Het UWV rekent uw uitkering
per maand uit. Krijgt u elke
week loon of om de vier
weken? Dan rekent het UWV
met een ander bedrag dan
het bedrag op uw loonstrook.

Moet u geld terugbetalen
aan het UWV?
Neem contact op met
het UWV en spreek een
betalingsregeling af.

Was uw inkomen in de
maanden tot december
hoger dan de schatting van
het UWV?
In dat geval klopt uw
jaaropgave niet. Andere
organisaties, zoals de
Belastingdienst, rekenen
dan met een te hoog of een
te laag jaarinkomen. Dit
kan gevolgen hebben voor
toeslagen of regelingen
voor het terugbetalen van
een lening. Vraag na bij het
UWV wat dit voor uw situatie
betekent.

