De kunst van het verrekenen!
behoeft geen hoofdpijn op te leveren.

versie 1.1, maart 2021

De netto bijstand!
De afgelopen jaren is er veel te doen om inkomsten verrekenen met de bijstandsuitkering, moeilijk,
ingewikkeld, complex zijn veelgehoorde reacties. Het ene na het andere rapport verschijnt erover en
hoe iets beter zou kunnen. Werkwijzers worden geschreven hoe dit vervolgens te doen en menig
consulent werk en inkomen dient getraind te worden en constant bijgeschoold.
Waar zit nu toch deze hardnekkigheid, dat inkomsten verrekenen met de bijstandsuitkering een
complexe materie is?
Heeft dat te maken met:
● de zogenaamde complexiteit van de rekenregels;
● verrekenen wekelijks inkomen;
● verrekenen vier wekelijks inkomen;
● het in de verkeerde volgorde toepassen van de rekenregels;
● de beperkingen van het administratiesysteem;
● de handmatige berekeningen van het netto te verrekenen inkomen;
● heeft het met de kennis en kunde van de ambtenaar van doen;
● de handmatige rekenvaardigheid beneden niveau is;
● de wetskennis te beperkt is;
● de onlogica in wijzigingsformulieren bijstand;
● te summiere toekenningsbesluiten bijstand;
● de financiële armoede van een college;
● het bang zijn dat het college te kort komt als er achteraf verrekend wordt;
● de combinatie van bovenstaande.
De gevolgen bij foutief verrekenen:
● een inkomen beneden de bijstandsnorm in de maand;
● liquiditeitsproblemen;
● tijdrovend in de uitvoering;
● afwijkingen in de forfaitaire vakantietoeslag;
● het verrekenen in een verkeerde fiscale periode;
● het schatten van het bruto jaarinkomen;
● fiscale gevolgen toeslagen en inkomensafhankelijke regelingen;
● de conflicten van een netto bijstand met de werkwijze van de IB2001 en de AWIR;
● onnodige bezwaar- en beroepsprocedures.
Nu zijn wij best in staat om heel diep op bovenstaande materie in te gaan, maar wij vragen ons
daarbij af of dit bijdraagt aan de oplossing door alle problematieken te verwoorden.
Ons voorstel is dan ook om te beginnen met de oplossing. De tijd van pleisters plakken is voorbij en
daarmee ook de geldverslindende industrie om iets zogenaamd complex te laten voortbestaan.
De bijstandsuitkeringen Participatiewet en BBZ2004 zijn de enige uitkeringen met een netto
gegarandeerde grondslag gebaseerd op het wettelijk minimumloon, rekening houdende met de
samenstelling van een huishouden, de kostendelersnormen. Dit terwijl alle regelingen op een bruto
belastbaar inkomen zijn gebaseerd. Menig consulent werk & inkomen geeft aan enige moeite tot grote
moeite te hebben met de materie met name als er meer inkomstenbronnen zijn en al helemaal bij
overige inkomsten.

De oplossing:
Eigenlijk is de oplossing om eerst maar eens de huidige
wet goed uit te voeren, maar gezien dat in de uitvoering
blijkbaar een moeilijke opgave is, het volgende.
De bruto bijstand
Vanaf de 1e van de nieuwe maand kunnen de uitkeringsgerechtigden inloggen op hun persoonlijke
pagina om hier de wijzigingen en eventuele inkomsten door te geven van de vorige periode/maand.
Het gaat hier enkel om daadwerkelijk ontvangen inkomsten, waarvan de salarisspecificatie met
daarop het bruto inkomen bekend is.
Op het formulier staat duidelijk aangegeven over welke periode u uw inkomen moet doorgeven.
Inkomsten ontvangen na die periode dient u nog niet op te geven, dit doet u altijd een maand
achteraf.
Uw bruto bijstand inclusief vakantiegeld passend bij uw situatie staat bovenaan het formulier vermeld.
●
●
●
●
●
●
●

U vult het bruto inkomen in;
U vult in of de algemene heffingskorting is toegepast;
U vult in of dit bruto inkomen inclusief of exclusief vakantiegeld is.
U geeft aan over welke periode dit inkomen betrekking heeft.
U geeft aan wanneer het bedrag ontvangen is op uw bankrekening;
U geeft ook aan of dit inkomen is uit arbeid, WW of ziektewet, de witte of groene tabel;
Heeft u meerdere inkomsten ontvangen, druk op het plusje en een extra invul regel wordt
toegevoegd.

Het systeem berekent aan de hand van bovenstaande gegevens welk bedrag er verrekend dient te
worden in de periode rekening houdend met het fiscaal genietingsmoment en wat er bruto aan u
uitbetaald dient te worden.
Het systeem berekent ook gelijk of u recht heeft op een vrijlating en/of een premie opbouw, dit
volgens de afspraken die u met uw consulent inkomen heeft gemaakt.
U ziet gelijk wat uw bruto uitkering is wat op de 24e van de nieuwe maand wordt uitbetaald. U
ontvangt uiteraard hiervan het netto.
Het verrekenen van inkomsten loopt dus een maand achter, dit betekent dat het college op u een
vordering heeft bij uitstroom uit de uitkering.
We lossen dit samen op:
● door een goede aflosregeling;
● verrekenen dit met uw opgebouwde vakantiegeld, premie of vrijlating;
● bij duurzame uitstroom bestaat de mogelijkheid tot een éénmalige uitstroompremie.

De positieve gevolgen
Geen berekeningen meer om het daadwerkelijke netto te destilleren uit het ontvangen bedrag aan
inkomen, oftewel het netto ontvangen minus de onkostenvergoedingen. Het fout gehalte en de
benodigde uitvoeringstijd gaat hierdoor drastisch naar beneden. Tenslotte is het bruto inkomen enkel
over arbeid en niet over onbelaste onkostenvergoedingen.
Geen Forfaitaire berekeningen meer waar het gaat om het vakantiegeld uit een voorliggende
voorziening uit de witte of groene tabel. Uit het bruto maandinkomen is exact 8 % vakantiegeld te
berekenen en behoeft niet een heel schijvensysteem met formules, met grote afwijkingen.
Geen ingewikkelde berekeningen meer waar het gaat om het reeds toegepaste bedrag aan algemene
heffingskortingen in de voorliggende voorziening. De uitkeringsgerechtigde dient dit zelf te laten
toepassen op het hoogste inkomen zoals de Belastingdienst adviseert.
Het maandelijkse bruto inkomen is hiermee direct bekend, wat van belang is om een correcte
schatting te maken van het bruto belastbaar jaarinkomen. Dit voor de inkomensafhankelijke
regelingen en de toeslagen. Toeslagen die weliswaar als voorschot verstrekt zijn per maand en op
jaarbasis herberekend worden, maar in enkele situaties zeker van belang is waarbij instanties, zoals
juist de belastingdienst willen beschikken over bruto maandspecificaties.
Het gehalte bezwaar- en beroepsprocedures zal dalen gezien het fout gehalte in de uitvoering door
een eenduidige werkwijze zullen verminderen.
Hoeveel werkwijzers en trainingen kun je nu nog schrijven of is 1 a4-tje voor de consulent inkomen
voldoende of is het nu dusdanig te automatiseren, dat er een gigantische besparing optreed in de
uitvoeringskosten?

Een uitgebreid rapport op 3 kantjes, de tijd van pleisters plakken is voorbij!
Voor vragen zijn wij uiteraard bereid om deze te beantwoorden.
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