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Loon en uitkering, hoe werkt dat?   
 

U ontvangt een bijstandsuitkering, omdat u (tijdelijk) geen eigen inkomsten uit bijvoorbeeld betaald 

werk heeft. Door de uitkering bent u verzekerd van een minimuminkomen. Als uw eigen inkomsten 

lager zijn dan dit minimum ontvangt u een aanvullende uitkering. In dit infoblad leest u hoe uw 

inkomsten worden verrekend met uw uitkering. 

 

Als u bij een baas werkt voor uw geld, heet dat loon. Als u daarmee minder verdient dan het sociaal 

minimum kunt u extra geld krijgen. U krijgt dan bijstand zodat u niet minder heeft dan het sociaal 

minimum. 

 

Als u de bijstand krijgt moet u elke maand wijzigingen in uw situatie of uw inkomsten opgeven. U kunt 

dit online doorgeven via delft.nl, zoek op ‘bijstand wijzigingen doorgeven’. U moet daar ook uw bijlage 

inscannen zoals contract en uw loonstrook. 

  

Bijstand en werken voor loon, wat nu 

Krijgt u meer loon dan de uitkering die u nu heeft? Dan stoppen we de uitkering. U heeft nu genoeg 

loon om normaal van te kunnen leven. U heeft de bijstand niet meer nodig. 

 

U gaat aan het werk en u krijgt minder loon dan uw uitkering? Dan heeft u nog steeds recht op extra 

geld. We trekken het loon dat u krijgt af van de uitkering. 

  

Hoe worden inkomsten gekort?  

U heeft een melding gedaan bij de gemeente dat u gaat werken.  

 

Als wij nog geen loonstrook van u hebben schatten wij hoe hoog inkomsten zijn. Dit bedrag houden 

wij in op de eerstvolgende uitkering. U stuurt de eerste loonstrook op? Dan gaan we kijken of we het 

goede bedrag hebben gekort. Als we teveel hebben gekort betalen we het terug. Als we te weinig 

hebben gekort, gaan we dat nog korten.  

 

U heeft geen melding gedaan bij de gemeente en levert achteraf een loonstrook in. 

Wij kijken naar de loonstrook en gaan kijken op hoeveel uitkering u nu echt recht heeft. U heeft nu u 

in één maand de hele uitkering en loon ontvangen. Een deel van uw uitkering gaat u daarom terug 

betalen. 

 

Let op!  

U heeft dus een dubbel inkomen! Bewaar dat extra geld dus goed, want u moet dat terugbetalen! 

  

We korten altijd uw netto-inkomsten, dus wat u echt als loon krijgt van uw baas.  

We korten altijd het loon van één maand. Het maakt niet uit hoe vaak uw baas betaalt. Betaalt uw baas 

wekelijks, tweewekelijks of per vier weken? We kijken altijd naar wat u echt krijgt in één maand. 
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Wat gebeurt er met mijn vakantiegeld?  

We korten vakantiegeld dat u krijgt bij uw loon op uw uitkering.  

 

Let op: we houden dus ook vakantiegeld in dat uw baas voor u apart heeft gezet, maar dat u nog niet 

heeft gekregen. We kunnen dat zien op uw loonstrook. Dit betekent dat als u vakantiegeld krijgt 

uitbetaald wij dit niet meer gaan verrekenen.  

 

Van de bijstand die u krijgt zetten we vakantiegeld apart. U krijgt dat één keer per jaar in de maand 

mei. 

 

Op het overzicht van uw uitkering kunt u zien hoeveel loon we hebben gekort op uw uitkering. 

Controleer dat elke maand goed! 

Hoe zit dat met reiskosten?  

Krijgt u geld voor reiskosten van uw baas? Dat hoort niet bij uw nettoloon. We trekken het dus ook 

niet af van uw uitkering. Soms krijgt u ook geld voor andere kosten die u heeft voor uw werk. Vraag 

bij uw consulent of die worden gekort op uw uitkering. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie of voor hulp bij het invullen van de formulieren, kunt u: 

- Kijken op www.delft.nl / Formulierenbrigade 

- Bellen met 14015 

 

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? U kunt zich abonneren op informatie over uw uitkering, 

denk aan uw rechten, plichten en vergoedingen. Automatisch in uw e-mail postvak. Abonneren kan via 

www.delft.nl/bijsluiter. 
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