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 Uitbetaling uitkering 2019

Periode

Inleveren
Wijzigingsformulier

Op uw
rekening
omstreeks

Mei

22-05-2019

01-06-2019

Juni

24-06-2019

01-07-2019

Juli

25-07-2019

01-08-2019

Augustus

23-08-2019

01-09-2019

September

24-09-2019

01-10-2019

Oktober

25-10-2019

01-11-2019

November

22-11-2019

01-12-2019

December

17-12-2019

01-01-2020

 Gewijzigde bereikbaarheid
In verband met de volgende feestdagen zijn
wij in de maanden mei en juni 2019 niet te
bereiken/gesloten op:
Mei:
Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 31 mei (Verplicht verlof)
Juni:
Maandag 10 juni (2 e pinksterdag)
 Uitbetaling vakantietoeslag
Nadat u uw uitkering over de maand mei 2019
hebt ontvangen, kunnen wij uw
vakantietoeslag uitbetalen. In deze maand zit
namelijk nog een laatste reservering voor uw
totale recht op vakantietoeslag.
Wij gaan de vakantietoeslag verwerken in de
eerste twee weken van juni.
Wanneer er geen beslag op uw
vakantietoeslag is gelegd (of er wordt
verrekend in verband met een terugvordering)

en uw uitkering over de maand mei is gewoon
aan u overgemaakt,
dan kunt u uw vakantietoeslag in w eek 25
op uw rekening verwachten.
Is uw uitkering over de maand mei 2019 nog
niet aan u uitbetaald?
Dan wordt de vakantietoeslag aan u
overgemaakt kort nadat dat wel het geval is.
Is er beslag gelegd op uw vakantietoeslag of
wordt er verrekend?
Dan wordt de vakantietoeslag niet aan uzelf,
maar aan de deurwaarder of gemeente
Noordenveld overgemaakt om uw schuld af te
lossen.
 Wanneer een wijzigingsformulier
gebruiken?
We gaan in drie delen extra aandacht
besteden aan uw informatieplicht. Deze week
deel twee.
Aan het werk / van werk veranderd / einde
werk / vrijwilliger:
- Gaat u aan het werk? Of hebt u ander
werk gevonden? Vul dat dan bij deze
vraag in. Ook wanneer wij u naar het werk
hebben begeleid. Uiteraard zal het in dat
geval intern aan de uitkeringsadministratie
worden doorgeven, maar ook wij kunnen
fouten maken. Door het zelf in te vullen
voorkomt u dat u mogelijk ten onrechte of
tot een te hoog bedrag een uitkering
ontvangt die u daarna moet terugbetalen.
- Stopt uw werk? Ook dat vult u bij deze
vraag in. Daarnaast vult u in waarom uw
werk in beëindigd.
- Ook vrijwilligerswerk valt onder werk. Bent
u dus aan de slag gegaan als vrijwilliger,
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of daarmee gestopt, vul dat dan bij deze
vraag in.
Nieuwe uitkering / einde uitkering (anders
dan van gemeente Noordenveld):
- Gaat u een uitkering ontvangen van een
andere instantie dan de gemeente
Noordenveld? Dan geeft u dat bij deze
vraag op. U kunt daarbij bijvoorbeeld
denken aan een WW-uitkering van het
UWV, et cetera.
- Stopt die uitkering? Ook dat geeft u bij
deze vraag op.
Inkomsten:
- ALLE inkomsten die u heeft naast uw
uitkering van ons moet u hier opgeven. U
kunt daarbij denken aan:
inkomen uit werk, een andere uitkering,
heffingskortingen van de belastingdienst,
alimentatie voor u of uw kind(eren),
pensioen, regelmatige verkoop van spullen
via marktplaats, et cetera.
- Is de hoogte van uw inkomen wisselend?
Dan moet u elke maand een
wijzigingsformulier inleveren met een kopie
van uw loonstrook of uitkeringsspecificatie
van dit inkomen.
- U bent verplicht bij het hoogste inkomen
uit werk of uitkering de loonheffingskorting
te laten toepassen. De bijstandsuitkering
telt daarbij niet mee. U laat het dus altijd
toepassen bij een ander inkomen dan de
uitkering die u van ons ontvangt. (Let op!
U mag dit maar bij één instantie laten
doen.)
- Hebt u nog geen loonstrook of specificatie
van de inkomsten ontvangen? Dan kunt u
het bedrag invullen dat u denkt te gaan
ontvangen. In dat geval zullen wij het door
u opgegeven bedrag in eerste instantie
korten op uw uitkering. Zodra u de
loonstrook of specificatie alsnog hebt
ontvangen moet u die bij ons inleveren.
Aan de hand daarvan zullen wij bekijken of
er een verschil zit tussen het door u
opgegeven bedrag en het bedrag dat u
feitelijk hebt ontvangen. Een eventueel
verschil wordt met uw uitkering over de
volgende maand verrekend.
- Wij korten inkomsten altijd op maandbasis.
De uitkering die u van ons ontvangt gaat

immers over een maand. Dat betekent dat
wij inkomsten per week of vier-weken
zullen omrekenen naar de maand waarop
het betrekking heeft en in die maand zullen
korten op uw uitkering.
Overig:

-

Wilt u iets bij ons melden waarvan u
vermoedt dat dit gevolgen kan hebben
voor (de hoogte van) uw uitkering, maar
kunt u het niet bij één van de
bovenstaande vragen op het
wijzigingsformulier kwijt? Dan kunt u het
bij deze vraag vermelden.
 Toe aan een nieuwe uitdaging?
Zin om nieuwe
mensen te
ontmoeten?

Ga mee sporten!!!
Nieuwsgierig?
Neem contact op met uw contactpersoon
voor meer informatie.
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is tijdens de meivakantie van
26 april t/m 5 mei gesloten. Ook op
Hemelvaartsdag 2019 zijn wij gesloten.
Daarna is iedereen weer welkom tot de start
van de zomervakantie op12 juli 2019.
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek
uw ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerste
bezoek na de collectiewisseling de nieuwste
uitkeringsspecificatie of de jaaropgave van de
SVB bij u hebt! Als dit niet het geval is,
kunnen wij GEEN kleding meegeven!
De kleding is gratis, maar beperkt zich tot
datgene wat op het persoonlijke briefje staat.
Wilt u zelf een tas meenemen?
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl.
Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17
Roden
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