
Parttime werk



U wordt beter van (parttime) werk
Het allerbeste voor u is natuurlijk dat u volledig kunt werken. Soms lukt dat 
nog niet maar parttime werk misschien wel. Vanaf 1 januari 2020 wordt het 
extra aantrekkelijk om parttime te gaan werken.

“Toen ik begon te werken kreeg ik eigenlijk alleen maar ellende met mijn uitkering”.

Herkent u dit? Vanaf 1 januari 2020 komt dit niet meer voor. 

Wij korten uw inkomsten bij ontvangst
Dus als u nog geen inkomsten heeft ontvangen korten we ook nog niks. Uw vol-
ledige uitkering loopt gewoon door. We korten in de maand waarin u het geld 
krijgt. U komt dus nooit in de problemen omdat u bent gaan werken.

Wij geven u een premie
U krijgt van ons een premie van 1O% van de inkomsten uit werk. U hoeft dit 
niet aan te vragen. Wij betalen u automatisch in maart en september van elk 
jaar. 

Voorbeeld:                                                                                                                                            
Als u vanaf 1 januari 2020 € 500 per maand verdient dan krijgt u:                                
in maart 2020 € 100 (10% voor de maanden januari en februari);                                                                         
in september 2020 € 300 (10% voor de maanden maart tot en met augustus);                                                       
en de jaren daarna elke keer € 300 in maart en € 300 in september. 

U houdt uw toeslagen en uw recht op minimabeleid
U houdt gewoon recht op uw huur- en zorgtoeslag. Ook kunt u gewoon een 
beroep blijven doen op het Meedoen fonds, de collectieve zorgverzekering 
en dergelijke. 

Krijgt u eens per 4 weken uw loon?
We rekenen het niet meer om naar een maand. We korten de inkomsten die 
u ontvangt. Omdat er 13 betaalperioden in 12 maanden zitten is er dus een 
maand waarin uw inkomen dubbel gekort wordt omdat u het in die maand 
ook dubbel ontvangt.  



Krijgt u een eindejaarsuitkering?
We korten dit op het moment waarop u het ontvangt.

Uitbetaalde verlofdagen
Vooral bij uitzendbureaus krijgt u geen verlofdagen maar wordt er maan-
delijks een bedrag  gereserveerd voor verlofdagen/kort verzuim. Zodra uw 
werkgever dit uitbetaalt wordt het bedrag gekort op uw uitkering. Is uw 
uitkering beëindigd wordt het teruggevorderd. . 

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze tekst. Daarvoor moet u de 
Participatiewet/IOAW/IOAZ en de beleidsstukken raadplegen.
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