Op vakantie en een bijstandsuitkering. Hoe zit dat?
Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan mag u natuurlijk op vakantie. Maar daarvoor gelden wel een paar regels. Zo moet u
uw vakantie altijd bij ons melden, ook als u in Nederland blijft. Daarnaast mag u niet meer dan vier weken per jaar naar het
buitenland. Het maakt niet uit of dit voor vakantie is of voor iets anders. Bijvoorbeeld familiebezoek.
Als u zich niet aan de regels houdt
De meeste mensen houden zich aan de regels. Wie dat niet
doet, krijgt een boete. De overheid en de meeste inwoners
van Nederland vinden dat uitkeringen er alleen zijn voor
mensen die hier recht op hebben.
Als u uitkeringsregels overtreedt en daardoor te veel
bijstand heeft ontvangen dan moet u het teveel ontvangen
bedrag volledig terugbetalen. Daarnaast krijgt u hetzelfde
bedrag als boete. Gaat u opnieuw in de fout? Dan wordt de
boete hoger, namelijk 150%. Wij kunnen na de tweede
overtreding de boete gedurende maximaal drie maanden
met uw uitkering verrekenen. Het kan dus zo zijn dat u dan
drie maanden geen uitkering ontvangt.
U kunt uw vakantie melden door middel van een
wijzigingsformulier. U kunt deze vinden en downloaden op
de website van uw gemeente. Voor vragen kunt u altijd
contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen de
Wâlden 140511.

Voorlopige aanslag belastingdienst
Iedereen die voor 1 april 2015 aangifte bij de
belastingdienst heeft gedaan, krijgt voor 1 juli 2012 de
voorlopige aanslag. Vergeet u niet om een kopie van de
voorlopige aanslag in te leveren bij de afdeling Werk en
Bijstand? Graag een kopie van de voor- en achterkant
inleveren. Later ontvangen we graag de definitieve aanslag.

Bijstandsnormen per 1 juli 2015
Jongerennormen, zonder kinderen (art. 20, eerste lid)
- alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is € 237,61
Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (art. 21)
- een alleenstaande of een alleenstaande ouder die niet met andere meerderjarigen de woning deelt € 962,63
- gehuwden die niet met een andere meerderjarigen de woning delen € 1.375,18
Normen pensioengerechtigden (art. 22)
- een alleenstaande of een alleenstaande ouder die niet met andere meerderjarigen de woning deelt € 1.079,78
- gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun
hoofdverblijf hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt € 1476,40

De individuele studietoeslag
De individuele studietoeslag is een studieregeling
binnen de Participatiewet en moet worden gezien als
een vorm van bijzondere bijstand. Het doel van deze
toeslag is mensen (met een beperking) te stimuleren
om toch de stap te zetten om naar school te gaan of
een studie te volgen. Ook biedt deze toeslag een
financiële compensatie voor het feit dat het voor deze
groep vaak moeilijk is om de studie te combineren met
een bijbaan.

Voor wie?
De studietoeslag is er voor studenten die aan de volgende
eisen voldoen:
 Minimaal 18 jaar oud;
 Ontvangt studiefinanciering of een bijdrage op
grond van de Wet Tegemoetkoming
Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS);
 Heeft geen in aanmerking te nemen vermogen;
 Is niet in staat om met voltijdse arbeid het
minimumloon te verdienen.

Wat houdt de individuele studietoeslag in?
De individuele studietoeslag is een financiële
tegemoetkoming van € 1200,- per jaar als je een
uitwonende student bent, en € 600,- per jaar als je een
thuiswonende student bent. De toeslag kan 1x per half
jaar worden aangevraagd (we sluiten daarmee aan bij
de instroommomenten van opleidingen (1 september
en 1 februari). De toeslag wordt per 6 maanden, in één
bedrag uitbetaald.

Daarnaast is de individuele studietoeslag ook beschikbaar
voor studenten met een medische urenbeperking. Onder
medisch urenbeperkt wordt verstaan dat iemand als gevolg
van een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen
ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling niet een volle
werkweek kan werken.
Meer informatie en aanvragen?
U kunt telefonisch contact zoeken via 140511

