Van uitkering naar werk? Dit moet u weten!
Inkomen lager dan de bijstandsnorm

U heeft betaald werk gevonden. Dat is heel mooi! Maar wat betekent dit voor uw financiële
situatie? Dat leest u in dit overzicht. Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw
contactpersoon van het Sociaal Plein.
Uitkering

De gemeente vult uw inkomsten aan tot de bijstandsnorm.

Vrijlating van inkomsten

Het deel van uw inkomsten uit werk dat niet van uw uitkering wordt
afgetrokken.
Standaard
Bent u ouder dan 27 jaar? Dan kunt u vrijlating van inkomsten krijgen. De
standaard vrijlating is 25%, tot een maximaal bedrag van € 209,- per maand.
Deze vrijlating duurt maximaal 6 maanden.
Alleenstaande ouder
Bent u alleenstaande ouder en heeft u een kind jonger dan 12 jaar? En bent
u zelf ouder dan 27 jaar? Dan is de vrijlating van inkomsten 12,5%, tot een
maximaal bedrag van € 130,70 per maand. Deze vrijlating duurt maximaal 30
maanden.
Medische uren beperkt
Kunt u niet volledig werken door bijvoorbeeld ziekte of een beperking?
Dan is de vrijlating van inkomsten 15%, tot een maximaal bedrag van € 132,56
per maand. Deze vrijlating duurt zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Premie

Aanvulling kinderopvangtoeslag

Vraag naar de voorwaarden bij uw contactpersoon van het Sociaal Plein.
Heeft u geen recht meer op vrijlating van inkomsten? Misschien heeft u dan wel
recht op een premie. Vraag naar de voorwaarden bij uw contactpersoon van
het Sociaal Plein.
Als u minder dan de bijstandsnorm verdient kunt u een aanvulling op
de kinderopvangtoeslag krijgen. Vraag naar de voorwaarden bij uw
contactpersoon van het Sociaal Plein.

Reiskostenvergoeding

Dit is maatwerk. U krijgt deze vergoeding voor 6 maanden. Daarna moet uw
situatie opnieuw worden beoordeeld.

Minimaregelingen

Krijgt u nog aanvullende bijstand? Dan verandert er niets.

www.hilversum.nl/sociaalplein

Kwijtschelding

Heeft u een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm? Dan kunt u
kwijtschelding aanvragen voor verschillende gemeentelijke belastingen. Bekijk
de voorwaarden op www.hilversum.nl/kwijtschelding.

Heffingskortingen

Arbeidskorting
Arbeidskorting is de heffingskorting die u krijgt als u werkt. Deze wordt
berekend over uw salaris. U houdt hierdoor meer salaris over.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Werkt u en heeft u een kind jonger dan 12 jaar? En is uw inkomen hoger dan
€ 4.934,- bruto per jaar? Dan kunt u geld terugkrijgen van de Belastingdienst.
Vraag een voorlopige teruggave aan.
Let op! Als u geld terugkrijgt, dan heeft u een hoger inkomen. Hierdoor kan uw
recht op (aanvullende) bijstand komen te vervallen.
Uw recht op toeslagen hangt af van uw inkomen en uw persoonlijke situatie.
Verdient u meer dan € 20.000,- bruto per jaar? Dan gaan uw toeslagen omlaag.
Maak een proefberekening op www.toeslagen.nl.

Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Kindgebonden budget

Geef veranderingen in uw inkomen altijd door aan de Belastingdienst.

Dit is een overzicht van het Sociaal Plein, gemeente Hilversum - januari 2019. U kunt geen rechten ontlenen aan dit
overzicht. De in dit overzicht genoemde bedragen zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2019. Kijk voor de
bijstandsnormen op www.hilversum.nl/bijstandsnormen. De bijstandsnormen wijzigen elk half jaar.

Tip! Regel zaken voor uw uitkering online
Ontvangt u een uitkering van de gemeente Hilversum? Dan kunt u veel zaken
voor uw uitkering online regelen. Voor de veiligheid van uw gegevens gebeurt
dit in een beveiligde omgeving. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.
Vanaf een pc of tablet kunt u:
------

inkomsten doorgeven;
jaaropgaven en uitkeringsspecificaties opvragen;
de laatst gedane stortingen inzien;
een opgebouwde schuld met betrekking tot werk en
inkomen inzien;
wijzigingen doorgeven die betrekking hebben op de uitkering.

Kijk op www.hilversum.nl/mijninkomen.
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