Nieuwsbrief juli 2019
In deze nieuwsbrief komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
❖ Gaat u op vakantie?
❖ Vakantiewerk
❖ Inkomstenvrijlating
❖ Landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’
❖ Privacy, hoe zit het bij Werk en Inkomen?
❖ Ondersteuning door het Europees Sociaal
Fonds (ESF)
❖ De hoogte van uw uitkering per 1 juli 2019

De arbeidsmarkt verbetert in snel tempo.
Werkgevers zitten te springen om personeel.
Vooral als veel vaste krachten met vakantie
zijn. Dat biedt kansen voor mensen met een
uitkering. In veel sectoren is namelijk volop
werk. Wie vakantiewerk gaat doen, vergroot
tevens zijn kansen op een arbeidscontract. Het
kan de eerste stap zijn uit de uitkering. U doet
ook werkervaring op die later van pas kan
komen.
De inkomsten van het vakantiewerk worden
volledig in mindering gebracht op de uitkering,
tenzij u recht hebt op inkomstenvrijlating.

Gaat u op vakantie?
Ontvangt u een uitkering en gaat u op
vakantie? Meld dit dan vooraf bij Werk en
Inkomen.
U mag in totaal 4 weken per jaar op vakantie.
Dit kan ook gedurende meerdere keren per
jaar maar uw vakantie mag niet langer zijn dan
een aaneengesloten periode van 4 weken.
Als u langer op vakantie bent, stoppen wij uw
uitkering. Dit gebeurt op de eerste dag dat u
over het maximaal aantal dagen heen bent
gegaan.
Als u weer thuis bent, meldt u zich op de 1ste
werkdag weer bij ons en kunnen wij uw
uitkering weer opstarten.
Of u nu in Nederland blijft of naar het
buitenland gaat; geef uw vakantie dus altijd
vooraf aan ons door!
Wat moet u doen?
U meldt uw vakantie online via de website van
uw gemeente. U gebruikt hiervoor uw DigiDcode.
Kunt u de vakantie niet online melden? Neem
dan op werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur
contact op met een medewerker van de
uitkeringsadministratie. U krijgt dan de
papieren versie toegestuurd. Het ingevulde en
ondertekende formulier zendt u naar ons of
levert u in aan de balie van het gemeentehuis
ter attentie van de afdeling Werk en Inkomen.
Bewaar altijd uw reisdocumenten. Bij een
controle kunnen wij hier naar vragen.

Vakantiewerk
Vakantiewerk loont. Misschien wel juist als u
een uitkering ontvangt. Door vakantiewerk te
doen laat u zien dat u uw handen uit de
mouwen wilt steken.

Inkomstenvrijlating
Gaat u naast uw uitkering werken en is uw
loon lager dan de uitkering? Dan vullen wij dit
verschil maandelijks aan met een aanvullende
uitkering.
Mogelijk wordt een deel van uw loon niet
afgetrokken van uw uitkering. Dat noemen we
inkomstenvrijlating.
Voor de algemene en de aanvullende
inkomstenvrijlating geldt dat u, naast uw
uitkering, werk heeft gevonden dat u helpt om
meer of beter werk te vinden. Met het
uiteindelijke doel dat u geen uitkering meer
nodig hebt.
De algemene inkomstenvrijlating
U bent 27 jaar of ouder.
De vrijlating is eenmalig voor de gehele
uitkeringsperiode, duurt maximaal 6 maanden
en bedraagt 25% van uw loon met een
maximum van € 209,00 per maand.
Aanvullende inkomstenvrijlating voor
alleenstaande ouders
U bent 27 jaar of ouder, u hebt de volledige
zorg over uw kind tot 12 jaar en u hebt eerst de
algemene inkomstenvrijlating gehad.
De vrijlating is eenmalig voor de gehele
uitkeringsperiode, duurt maximaal 30 maanden
en bedraagt 12,5% van uw loon met een
maximum van € 130,70 per maand.
Inkomstenvrijlating bij een medische
urenbeperking
U kunt door medische redenen niet fulltime
werken en u komt niet voor de algemene en de
aanvullende inkomstenvrijlating in aanmerking.
De vrijlating geldt zolang de medische
beperking aanwezig is en bedraagt 15% van
uw loon met een maximum van € 132,56 per
maand.
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Privacy, hoe zit het bij Werk en
Inkomen?
U hebt de laatste tijd misschien al veel over
privacy gehoord. Dat komt omdat vanaf 25 mei
2018 de nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) geldt. Hierin
staat hoe organisaties met uw gegevens om
moeten gaan. Dit om uw privacy te
beschermen.
Als klant van Werk en Inkomen kunt u erop
vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw
gegevens omgaan. Uw privacy was bij ons al
goed beschermd, maar door de AVG is dit nog
verder verbeterd. Nu moeten organisaties
duidelijk maken waarom ze persoonsgegevens
verzamelen, waar ze die voor gebruiken en
hoelang de gegevens worden bewaard. Door
deze extra regels zijn we nog bewuster bezig
met welke gegevens wel en niet nodig zijn
binnen onze dienstverlening.
Wij verzamelen veel gegevens. Dat moet ook
volgens onder andere de Participatiewet. We
verzamelen geen gegevens die we niet nodig
hebben. Soms is het nodig gegevens uit te
wisselen met onze samenwerkingspartners,
zoals de gemeenten. Dit doen we alleen als
dat echt nodig is en dat laten wij u in de
meeste gevallen ook van tevoren weten.

Landelijke campagne ‘Kom uit je
schuld’
Een echtscheiding, een ontslag of een maand
huurachterstand; het kan het begin zijn van
grote financiële problemen. Naar schatting 1,4
miljoen huishoudens in Nederland hebben
problematische schulden of een risico daarop.
Mensen met schulden vragen vaak geen hulp
of doen dit erg laat, vanwege schaamte of
trots.
Hierdoor stapelen problemen zich op. Het
kabinet wil het taboe op schulden doorbreken.
Met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’
roepen ze op om geldzorgen bespreekbaar te
maken.
Schuldenambassadeurs
In de campagne staan ‘schuldenambassadeurs’ centraal die over hun schuldprobleem
praten. Hun coming out bleek de eerste stap
op weg naar een oplossing. Met hun
persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen
in de financiële problemen kan komen. De
verhalen zijn tevens een oproep om meer
begrip te tonen voor mensen met financiële
problemen. Zonder dat het direct zichtbaar is,
kan een collega, vriendin, familielid, buurman

of studiegenoot namelijk torenhogen schulden
hebben. Met de simpele vraag “Kom jij er uit?”
kan het gesprek hierover worden geopend.
’Kom uit je schuld’
Op de website www.komuitjeschuld.nl delen de
schuldenambassadeurs hun ervaringen. Op de
site is informatie te vinden over waar zij en
anderen voor hulp terecht kunnen en wat de
omgeving kan doen.
Uw gemeente doet mee met deze campagne.
Wilt u meer weten of hebt u hulp nodig? Bel
dan met de afdeling Werk en Inkomen via
(040) 2083444.

Ondersteuning door het Europees
Sociaal Fonds
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het
belangrijkste Europese middel om
werkgelegenheid te ondersteunen, mensen
aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke
arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het
Europees Sociaal Fonds bestaat inmiddels
meer dan zestig jaar.
Nederland krijgt tot 2020 in totaal € 450 miljoen
om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te helpen en duurzame
arbeidsinzet van werkenden te bevorderen.
Ook de werkzaamheden van de afdeling Werk
en Inkomen worden ondersteund door het
Europees Sociaal Fonds.

De hoogte van uw uitkering per 1
juli 2019
Het ministerie van SZW heeft in juni de
normenbrief gepubliceerd. De normenbrief
bevat een vooraankondiging van de per 1 juli
2019 geldende normen bedragen.
Op de website www.rijksoverheid.nl staat een
overzicht van deze nieuwe normen en
bedragen.

Meer informatie
Hebt u na het lezen van deze nieuwsbrief nog
vragen? Neem dan gerust contact op met uw
contactpersoon bij de afdeling Werk en
Inkomen. Die is telefonisch bereikbaar op
werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur.
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