
U gaat geld 
verdienen naast uw 
uitkering. Wat nu?
Waar u op moet letten in 4 stappen



Wat gebeurt er als u gaat werken?

1. U gaat werken

U gaat geld verdienen! 
Geef dit door aan de 
gemeente.

2. Lever uw loonstrook in

Stuur uw loonstrook 
meteen door naar de 
gemeente. Dan kan de 
gemeente uw uitkering 
goed uitrekenen en op tijd 
overmaken.

3. Wat u verdient, wordt 
verrekend

Als u meer geld verdient, 
wordt uw uitkering lager. 
De gemeente bekijkt 
elke maand wat u heeft 
verdiend.

4. U ontvangt uw uitkering

De gemeente stort elke 
maand de uitkering op uw 
rekening. 



Let op! Houdt u hier rekening mee?

Geeft u elke verandering in 
uw inkomen door aan de 
gemeente? Het is mogelijk 
dat het bedrag van uw 
uitkering dan verandert. 

Zet uw bonus of 13e 
maand apart. U mag dit niet 
houden. Geef je bonus dus 
niet uit voor je weet hoe 
de gemeente het bedrag 
verrekent. Vraag dit bij de 
gemeente na.

Misschien heeft u recht op 
vrijlating. U krijgt dan iets 
extra’s van de gemeente 
omdat u werk heeft 
gevonden. Vraag na bij uw 
gemeente of u daar recht op 
heeft.

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.

De gemeente rekent uw 
uitkering per maand uit. 
Krijgt u loon per week of per 
vier weken? Dan rekent de 
gemeente soms met een 
ander bedrag dan het bedrag 
op uw loonstrook.

De gemeente verrekent uw 
vakantiegeld elke maand 
met uw uitkering. Het kan 
zijn dat gemeente daarom 
met een ander bedrag 
rekent dan het bedrag op uw 
loonstrook.

Geef dit door aan de 
gemeente. Anders kan de 
gemeente uw uitkering niet 
op tijd storten. 

Pas daarna kan de 
gemeente uw uitkering 
goed uitrekenen. Vraag bij 
de gemeente na voor welke 
datum u de loonstrook op 
zijn laatst in kunt leveren.

Verandering in inkomen?

Loon per week of per vier 
weken?

Bonus of 13e maand?

Krijgt u vakantiegeld van uw 
werkgever?

Krijgt u toeslagen? 

Lukt het niet om uw 
loonstrook op tijd in te 
leveren?

Vrijlating

Stuurt u uw loonstrook 
meteen naar de gemeente?




