Nieuwsbrief
Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden wat heeft gezorgd voor een aantal wijzigingen en strengere
regels. Hierover hebben we u al voor een groot deel geïnformeerd in de nieuwsbrief van december 2014. Door de wijzigingen
kan het ook zijn dat de hoogte van uw uitkering wijzigt. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van deze wijzigingen.
Hoe werkt het?
In deze nieuwsbrief worden alleen de meest voorkomende situaties uitgelegd. Per gezinssituatie wordt aangegeven hoe hoog de
uitkering was tot en met 31 december 2014 en is vanaf 1 januari 2015. Ook kunt u te maken krijgen met een wijziging vanaf 1 juli
2015 of 1 januari 2016. De bedragen die in het overzicht staan, zijn de bedragen exclusief vakantiegeld. Van de uitkering wordt
maandelijks 5% vakantiegeld gereserveerd. Dit bedrag wordt in mei uitbetaald.

Gehuwden/samenwonenden vanaf 21 jaar
Situatie

Uitkering tot en met
31 december 2014

Uitkering vanaf
1 januari 2015

Uitkering vanaf 1 juli 2015

Gehuwden of samenwonenden
met of zonder inwonende
kinderen onder de 18 jaar.

€ 1.291,52

€ 1.303,99

Gelijk aan 1 januari 2015. Alleen het
bedrag wordt geïndexeerd.

Gehuwden of samenwonenden
die de kosten kunnen delen
met anderen, bijvoorbeeld eigen
kinderen boven de 21 jaar

€ 1.162,37

€ 1.173,59

Kostendelersnorm is van toepassing,
zie verderop in deze nieuwsbrief.

Gehuwden of samenwonenden
die geen woonlasten hebben.

€ 1.033,21

€ 1.043,19

Meestal is de kostendelersnorm van
toepassing. Zie verderop in deze
nieuwsbrief.

Alleenstaande ouder vanaf 21 jaar
De norm voor alleenstaande ouders is gelijk aan die voor
alleenstaanden. In plaats van de aanvulling in de bijstand
wordt het kindgebonden budget verhoogd met een alleen
staande-ouderkop. Het kindgebonden budget wordt uitbetaald

door de Belastingdienst. U moet het kindgebonden budget zelf
aanvragen bij de Belastingdienst. Kijk op www.toeslagen.nl
of u hier recht op heeft.

Situatie

Uitkering tot en met
31 december 2014

Uitkering vanaf
1 januari 2015

Uitkering vanaf 1 juli 2015

Alleenstaande ouder met
kinderen onder de 18 jaar.

€ 1.162,37

€ 912,79

Gelijk aan 1 januari 2015. Alleen het bedrag
wordt geïndexeerd.

Alleenstaande ouder die
de kosten kan delen met ande
ren, bijvoorbeeld eigen kinderen
boven de 21 jaar

€ 1.033,21

€ 821,51

Kostendelersnorm is van toepassing,
zie verderop in deze nieuwsbrief.

Alleenstaande ouder
zonder woonlasten.

€ 904,06

€ 730,23

Meestal is de kostendelersnorm is van
toepassing. Zie verderop in deze nieuwsbrief.

Alleenstaande ouder met een
toeslagpartner volgens de
Belastingdienst/Toeslagen.
Omdat u een toeslagpartner heeft,
heeft u geen recht op de verhoging
van het kindgebondenbudget van
de belastingdienst.

€ 1.162,37

€ 1.173,58

Blijft gelijk aan 1 januari 2015 en wordt
geïndexeerd. Bereid u er wel op voor dat
uw uitkering per 1 januari 2016 wordt verlaagd
naar de norm voor een alleenstaande
(€ 912,79).

Alleenstaand vanaf 21 jaar
Situatie

Uitkering tot en met
31 december 2014

Uitkering vanaf
1 januari 2015

Uitkering vanaf 1 juli 2015

Alleenstaanden zonder
medebewoners.

€ 904,06

€ 912,79

Gelijk aan 1 januari 2015. Alleen het bedrag
wordt geïndexeerd.

Alleenstaanden die de kosten
kunnen delen met anderen,
bijvoorbeeld eigen kinderen
boven de 18 jaar.

€ 774,91

€ 782,39

Kostendelersnorm is van toepassing,
zie verderop in deze nieuwsbrief.

Alleenstaanden zonder
woonlasten.

€ 645,76

€ 651,99

Meestal is de kostendelersnorm van toepassing.
Zie verderop in deze nieuwsbrief.

Alleenstaanden van 18, 19 en 20 jaar
De bijstandsuitkering van alleenstaande jongeren in de leeftijd
van 18, 19 en 20 jaar wordt per 1 januari 2015 iets verhoogd
(naar € 225,30 exclusief vakantiegeld).

Als u onder het overgangsrecht valt dan krijgt u daar voor
1 maart 2015 van Ferm Werk bericht over.

Heffingskortingen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Alleenstaande ouderkorting van de Belastingdienst
Vanaf 2015 is de ‘alleenstaande ouderkorting’ afgeschaft.
Dit bedrag werd altijd in mindering gebracht op uw uitkering.
In de plaats hiervoor krijgt u per 1 januari 2015 een hoger
kindgebonden budget en wijzigt de hoogte van uw uitkering.
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De ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’ is bedoeld als
een tegemoetkoming voor werkende ouders met jonge
kinderen. Gaat u in 2015 meer dan € 4.857,00 verdienen
en zorgt u voor één of meer kinderen onder de 12 jaar?
Dan heeft u recht op deze heffingskorting. Deze heffings

korting wordt in mindering gebracht op uw uitkering.
U kunt de ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’ aanvragen
bij de Belastingdienst met de voorlopige aanslag 2015.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de
Belastingdienst, www.belastingdienst.nl.

Algemene heffingskorting minst
verdienende partner
Als u gehuwd of samenwonend bent en uw partner heeft
naast de uitkering nog een ander inkomen, dan heeft u
mogelijk recht op de ‘algemene heffingskorting minst
verdienende partner’. Het inkomen van uw partner moet hoger
zijn dan € 6.500,00 op jaarbasis. Daarnaast dient uw inkomen
lager te zijn dan € 6.500,00 op jaarbasis. Deze heffingskorting
wordt in mindering gebracht op uw uitkering.
U kunt de ‘algemene heffingskorting minst verdiende partner’
aanvragen bij de Belastingdienst met de voorlopige
aanslag 2015. Voor meer informatie hierover verwijzen wij
u naar de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl.

Alimentatie

Inkomsten zoals alimentatie of onderhoudsbijdragen voor
u of voor uw kind tot 18 jaar wordt in mindering gebracht op
uw uitkering. De alimentatie wordt jaarlijks verhoogd, met
een indexeringspercentage. Het percentage voor 2015 is
vastgesteld met 0,8%. Ferm Werk verhoogt om die reden
de inhoudingen van alimentatie en ouderhoudsbijdrage met
ingang van 1 januari 2015 met 0,8%.

De kostendelersnorm

Kostendelersnorm is een nieuwe term en is van toepassing
op het moment dat u een woning deelt met meer volwassenen,
tenzij het uw echtgenoot of partner is. Uw bijstandsuitkering
kan daarop worden aangepast. Het maakt niet uit wat de ander
verdient of aan vermogen bezit. Hoe meer personen van 21
jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager uw bijstandsuit
kering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één
woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitke
ring in percentages per huishoudtype. Iemand die alleen woont
ontvangt 70%. Personen die gehuwd zijn of samenwonen
ontvangen beide 50%, gezamenlijk ontvangen ze 100%. Hoe
meer mensen er in uw woning wonen, hoe lager de uitkering
per persoon. Zo krijgt bij een huishouden met vier meetellende
personen elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitke
ring 40% van de gehuwdennorm. Onderstaande tabel stopt bij
een vijfpersoonshuishouden, maar de kostendelersnorm geldt
ook voor huishoudens met nog meer personen.

Huishouden

Bijstandsnorm
per persoon

Totale bijstandsnorm als alle
personen bijstand ontvangen

Totale bijstandsnorm als alle
personen bijstand ontvangen*

Eenpersoonshuishouden

70%

70%

€ 960,83

Tweepersoonshuishouden

50%

100%

€1.372,62

Driepersoonshuishouden

43 1/3%

130%

€1.784,41

Vierpersoonshuishouden

40%

160%

€2.196,19

Vijfpersoonshuishouden

38%

190%

€2.607,98

*G
 ebaseerd op de bedragen die gelden op 1 januari 2015 voor gehuwden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Deze uitkering
bedraagt op 1 januari 2015 € 1.372,62 inclusief vakantiegeld.
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Wanneer gaat de kostendelersnorm in?

De kostendelersnorm is geregeld binnen de Participatiewet.
Voor mensen die (opnieuw) een bijstandsuitkering aanvragen
na 1 januari 2015 geldt de kostendelersnorm direct. Als u op
31 december 2014 een bijstandsuitkering ontving, valt u onder
het overgangsrecht. U krijgt tot 1 juli 2015 een bijstandsuitke
ring die op de oude manier is berekend. Daarna geldt ook voor
u de kostendelersnorm. Voor 1 april 2015 krijgen personen die
onder het overgangsrecht vallen een inlichtingenformulier.
Wilt u meer weten over de kostendelersnorm? Bezoek dan
onze website: www.fermwerk.nl/wijzigingenwwb.

Cliëntenraad Ferm Werk

Op 22 januari 2015 wordt de cliëntenraad van Ferm Werk
opgericht. De cliëntenraad gaat het dagelijks bestuur van
Ferm Werk adviseren over alle onderwerpen die betrekking
hebben op de uitvoering van de Participatiewet en de WSW.
In de volgende nieuwsbrief stelt de cliëntenraad zich graag
aan u voor.

Regels van de bijstandsuitkering

Wilt u recht blijven houden op een uitkering, dan moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels zijn bedoeld
om u snel aan werk te helpen en om problemen te voorkomen.

Zoek actief naar werk
De uitkering die u krijgt, is een tijdelijke oplossing. Het is de
bedoeling dat u zo snel mogelijk zelf uw inkomen verdient. Daar
om verwachten we van u dat u er alles aan doet om snel werk
te vinden. Vertel daarom aan zo veel mogelijk mensen dat u een
baan zoekt, schrijf u in bij uitzendbureaus en werving- en selec
tiebureaus, zoek vacatures en schrijf gericht sollicitatiebrieven.

gegevens met informatie die andere instanties over u hebben,
zoals de Belastingdienst en het Bevolkingsregister.

Neem elk aanbod voor werk aan
Krijgt u werk aangeboden? Dan moet u dat in principe aan
nemen. Want hoe meer werkervaring u heeft, hoe groter uw
kansen op de arbeidsmarkt worden. Het werk hoeft niet passend
te zijn. Ook als u een hogere opleiding hebt gevolgd dan voor het
werk noodzakelijk is, bent u verplicht de functie aan te nemen.

Werk mee aan fraudeonderzoek
Als wij vermoeden dat u verkeerde informatie aan ons hebt
gegeven, stellen wij een onderzoek in. Een onderdeel hiervan
kan een huisbezoek zijn. Werkt u hier niet aan mee, dan kan dat
betekenen dat uw uitkering stopt. Bij ernstige gevallen van fraude
schakelen we de sociale recherche in.

Verleng uw inschrijving op tijd
Let erop dat u in de tijd dat u een uitkering hebt, altijd
ingeschreven staat bij UWV WERKbedrijf. En verleng uw
inschrijving steeds op tijd.

Als u het niet zeker weet, vraag het ons!
Wilt u weten of een verandering in uw situatie gevolgen heeft
voor uw uitkering? Bel dan met uw consulent. Eén telefoontje en
u weet het zeker. Dat voorkomt problemen.

colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Ferm Werk

Zorg dat uw gegevens altijd kloppen
De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie.
Daarom is het belangrijk dat wij altijd de juiste gegevens van u
hebben. U moet daar zelf voor zorgen. Verandert er iets in uw
situatie? Gaat u bijvoorbeeld samenwonen of hebt u werk
gevonden? Laat dat binnen vijf werkdagen aan Ferm Werk
weten. U kunt hiervoor gebruik maken van het wijzigingsformulier
op www.fermwerk.nl.
Als u elke maand (wisselende) inkomsten heeft, moet u dat
maandelijk apart aan ons doorgeven. We controleren regelmatig
of uw gegevens kloppen. We vergelijken bijvoorbeeld uw
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