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Het is verstandig om parttime en flexwerk onder 
uitkeringsgerechtigden te stimuleren. Met iedere euro die 
iemand zelf verdient, besparen gemeenten immers op hun 
uitkeringslasten. Deel 2 van een drieluik: de beste manier 
om inkomsten te verrekenen. 
TeksT : Dorine van kesTeren, beelD : ToM Janssen

Inkomsten naast 
de uitkering: hoe 
verreken je die?

 I
n de huidige arbeidsmarkt 
vinden bijstandsgerechtigden 
gemakkelijker oproep- en 
deeltijdwerk dan een vaste, vol-
ledige baan. Het verrekenen van 

flexibele inkomsten met de uitkering 
geeft sociale diensten echter heel wat 
kopzorgen. De bijstand is namelijk 
een nettobedrag, terwijl het sala-
ris een brutobedrag is (zie kader). 
Gemeenten moeten daardoor appels 
met peren vergelijken, met onbegrij-
pelijke en onherkenbare bedragen op 
de uitkeringsspecificatie als gevolg. 
Een andere complicatie is dat de in-
komsten vaak pas worden uitbetaald 

in de maand nadat de werkzaamhe-
den plaatsvonden, terwijl de uitke-
ring natuurlijk wel in de maand zelf 
moet worden betaald. Een voorbeeld: 
het salaris van de maand september 
is pas in oktober bekend, maar de 
gemeente moet de uitkering van die 
maand ‘gewoon’ in september beta-
len. Omdat de inkomsten daardoor 
niet een-op-een met de uitkering ver-
rekend kunnen worden, zit er niets 
anders op dan de uitkering achteraf 
te corrigeren of de inkomsten van 
tevoren in te schatten. In beide geval-
len is de onzekerheidsfactor groot en 
krijgen uitkeringsgerechtigden de 

ene maand weleens te veel en de an-
dere maand soms te weinig betaald. 
En krijgen zij te veel, dan bestaat het 
risico dat het geld al op is voordat zij 
het aan de gemeente hebben kunnen 
terugbetalen. 

scHaTTing
Administratieve rompslomp, ver-
rekeningen, correcties, inhoudingen 
en onzekerheid over het inkomen: al 
met al wordt het er voor uitkerings-
gerechtigden niet aantrekkelijker 
op om een klein, tijdelijk baantje te 
accepteren. Dat moet anders, vonden 
ze bij de gemeente Rotterdam. Van 
maart tot juli vorig jaar liep daar een 
pilot om te kijken wat er anders en 
beter kon bij het verrekenen van de 
inkomsten.
De pilot begon met een vergelijking 
van verschillende verrekeningsmo-
dellen: maandelijks of per kwartaal 
achteraf verrekenen, inkomsten 
vooraf schatten of de betaaldatum 
van de uitkering verschuiven. De 
conclusie was dat fictieve inkomsten-
verrekening – het model waarmee 
Rotterdam altijd al werkte – het 
beste model is. “Ieder model kent 
onzekerheden, maar bij fictieve 
inkomstenverrekening zijn die 
het kleinst. Daarnaast speelde het 
uitkeringssysteem een rol bij deze 
keuze. Wij werken met Socrates, dat 
de inkomsten per definitie toerekent 
aan de maand waarin deze zijn 
verdiend”, zegt projectleider Margot 
Kranenburg.
Bij fictieve inkomstenverrekening 
worden de verwachte inkomsten 

Naar een bruto-uitkering?  
verrekenen is complex omdat de bijstand een netto-
uitkering is en het salaris een brutobedrag. Divosa 
ziet brutering al jaren als de beste mogelijkheid 
om tijdelijk werk en kleine baantjes te stimuleren. 
brutering van de bijstand maakt het eenvoudiger om 
inkomsten uit arbeid te verrekenen met de uitkering, 
waardoor de kans op latere correcties en inhoudingen 
kleiner wordt. ook het adviescollege toetsing regel-
druk (actal) refereerde begin april in een onderzoek 
over bijstand en flexwerk aan de mogelijkheid om de 

bijstand om te vormen naar een bruto-uitkering. 
Het ministerie van sociale Zaken heeft inmiddels 
toegezegd onderzoek te laten doen naar brutering van 
de bijstand. Het gaat om twee deelonderzoeken: een 
onderzoek naar de mogelijke besparing van uitvoe-
ringskosten en een onderzoek naar de inkomensef-
fecten. Het eerste wordt in mei afgerond, het tweede 
start binnenkort en is naar verwachting in september 
gereed. Het ministerie biedt de uitkomsten van beide 
onderzoeken na de zomer aan de Tweede kamer aan.  
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mogelijk zijn loonstrook per mail 
of post moet opsturen. Kranenburg: 
“Dit is een verplicht telefoontje 
voor onze medewerkers. Daarnaast 
krijgt de uitkeringsgerechtigde een 
informatieblad en brief met dezelfde 
uitleg.”
Ook volgt er een brief als de werke-
lijke inkomsten meer dan 10 euro 
hoger zijn dan de schatting. Bij een 
verschil van 100 euro of meer belt de 
gemeente op. “Omdat we met de uit-
keringsgerechtigde overleggen over 
de hoogte van de inkomsten, maken 
we betere inschattingen, zodat het 
risico op grote na- of terugbetalingen 
kleiner wordt. Het nauwe contact 
maakt het mensen ook gemakkelij-
ker om tussentijds door te geven dat 
de inkomsten waarschijnlijk hoger of 
lager uitvallen.”

acHTersTanDen
In het verleden vonden de verreke-
ningen weleens pas na maanden 
plaats, omdat de gemeente Rot-
terdam de salarisspecificaties te 
laat ontving. De nadruk op snelle 
toezending van de loonstroken 
moet aan deze praktijk een einde 

maken. Dat gaat de goede kant op: 
de gemeente heeft de achterstanden 
bijna weggewerkt. Kranenburg: 
“De achterstanden die er nog zijn, 
bedragen maximaal twee maanden. 
Dat is belangrijk, omdat verrekenen 
alleen werkt als het snel gebeurt. 
Een verrekening die pas na een paar 
maanden komt, is voor mensen niet 
meer te volgen.”
De focusgroep van parttime wer-
kende uitkeringsgerechtigden heeft 
de pilot positief beoordeeld. Sinds 
februari werken alle teams in Rot-
terdam op de nieuwe manier. Of dit 
daadwerkelijk leidt tot meer deeltijd- 
en flexwerk onder uitkeringsgerech-
tigden, kan Kranenburg nog niet 
zeggen. “Pas dit najaar kunnen we 
de effecten beoordelen. We hopen 
natuurlijk dat de drempel lager is ge-
worden om deeltijd- of oproepwerk 
te gaan doen. Alles wat mensen zelf 
verdienen, is tenslotte winst.”* 

 

  Meer informatie? kijk op www.divosa.nl/
dossiers/parttime-en-flexibel-werk-in-de-
bijstand.

vooraf verrekend met de uitkering. 
Toegepast op het voorbeeld: op de 
uitkering van de maand september 
worden de geschatte inkomsten over 
die maand ingehouden. Wanneer in 
oktober de loonstrook van september 
binnenkomt, wordt de werkelijke ver-
rekening gemaakt. Als de uitkerings-
gerechtigde meer heeft verdiend dan 
verwacht en er een te hoge uitkering 
is betaald, komt dit bedrag in min-
dering op de uitkering van oktober. 
Blijken de inkomsten lager dan 
ingecalculeerd, dan vindt er zo snel 
mogelijk een nabetaling plaats.

TelefoonTJe
De volgende stap in de pilot was 
om verbeteringen door te voeren 
in het bestaande proces van fictieve 
inkomstenverrekening. Een belang-
rijke verandering is de intensievere 
communicatie tussen de gemeente 
en de parttime werkende uitkerings-
gerechtigde. Zodra iemand begint 
met werken, belt de gemeente met 
de vraag hoe hoog de inkomsten on-
geveer zullen zijn. De medewerker 
legt dan ook uit dat de uitkerings-
gerechtigde iedere maand zo spoedig 

‘  Verrekenen 
werkt alleen 
als het snel 
gebeurt’


