Een aanvulling op uw uitkering

Werk boven Inkomen
UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen
als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken
van mogelijkheden om terug te keren op de arbeidsmarkt.
www.uwv.nl
www.cwinet.nl

U moet van weinig geld zien rond te komen. U heeft een
uitkering en daarnaast heeft u niet veel andere inkomsten.
Uw eventuele partner ook niet. In bepaalde gevallen kunt u dan
een toeslag krijgen van UWV als aanvulling op uw uitkering.
Voor wie is de toeslag bedoeld?
Als u een uitkering heeft en uw totale (gezins)inkomen onder een bepaalde
grens komt, kunt u in aanmerking komen voor een toeslag. Deze grens
noemen we het ‘sociaal minimum’. U kunt voor een toeslag in aanmerking
komen als u een van de volgende uitkeringen heeft:
• een WW-uitkering;
• een Ziektewet-uitkering;
• een WAO-, WAZ-, Wamil- of Wajong-uitkering;
• een Bia-uitkering;
• een Rea-uitkering bij proefplaatsing of scholing.
Vrijwillig verzekerd?
U heeft geen recht op een toeslag als u een uitkering
ontvangt op basis van een vrijwillige Ziektewet-,
WW- of WAO-verzekering.

Wat is het sociaal minimum?
Het sociaal minimum is niet voor iedereen gelijk. Om te bepalen of uw
totale (gezins)inkomen onder deze grens ligt, kijken we naar uw leeftijd en
uw leefsituatie:
• gehuwden of samenwonende partners: 100 procent van het bruto
minimumloon. Voorwaarde hierbij is dat zij duurzaam samen één
huishouden voeren. Met samenwonende partners bedoelen we ook
familieleden in de tweede lijn: broer en zus, twee broers, twee zussen, een
grootouder met een kleinkind, een ouder met een stiefkind;
• éénoudergezin: 90 procent van het bruto minimumloon.
Met ‘éénoudergezin’ bedoelen we een huishouden van een ongehuwde of
alleenwonende ouder met een kind onder de achttien. Voorwaarde is dat u
kinderbijslag ontvangt voor het kind;
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• alleenstaande van 23 jaar of ouder:
70 procent van het bruto minimumloon;
• alleenstaande jonger dan 23 jaar:
70 procent van het bruto minimumjeugdloon.
Informatie over het bruto minimum(jeugd)loon kunt u opvragen bij
Postbus 51. U kunt gratis bellen: 0800-8051 (ma t/m vrij 9.00 - 21.00 uur)
of www.postbus51.nl raadplegen. Als uw totale (gezins)inkomen onder uw
sociaal minimum ligt, kunt u gaan bekijken of u voor de toeslag in
aanmerking komt. Want er gelden nog enkele voorwaarden.

Komt u voor de toeslag in aanmerking?
Met onderstaand schema kunt u zelf eenvoudig bepalen of u in aanmerking
komt voor een toeslag. U hoeft alleen de vragen te beantwoorden en de pijlen
te volgen.

Alleenstaand
Bent u jonger dan 21 jaar

Nee

P
Nee

P
Heeft u een kind dat jonger is dan 18 jaar? Nee

P T U heeft geen recht op een toeslag

Ja

P TU heeft geen recht op een toeslag

Nee
Nee

P T U heeft mogelijk recht op een

toeslag. Vul het aanvraagformulier
in en stuur dat naar UWV

Ja

P T U heeft mogelijk recht op een

Nee

P T U heeft geen recht op een toeslag

P

P

Ja

toeslag. Vul het aanvraagformulier
in en stuur dat naar UWV
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Is het inkomen van degene met
wie u samenwoont hoger dan
€1500 bruto per maand?

Is degene met wie
u samenwoont geboren
na 31 december 1971?

Ja
Krijgt u kinderbijslag voor dit kind?

Gehuwd of daarmee gelijkgesteld

P T U heeft mogelijk recht op een

toeslag. Vul het aanvraagformulier
in en stuur dat naar UWV

Ja

U bent gehuwd of daarmee gelijkgesteld
U wordt ook als gehuwd beschouwd als u woont in dezelfde woning met een
ander en er sprake is van één of meer van de volgende situaties:
• u bent eerder met elkaar gehuwd geweest en heeft om die reden een toeslag
van ons ontvangen als gehuwde;
• u heeft een huishouden samen met een ander (vormt u een huishouden
met uw vader, moeder of kind, dan wordt u niet als gehuwd beschouwd) en
u draagt wederzijds zorg voor elkaar, bijvoorbeeld door een financiële
bijdrage aan het huishouden;
• u heeft een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap;
• u woont samen volgens de Belastingdienst of een andere instantie;
• u en degene met wie u samenwoont hebben één van elkaars kinderen
erkend.

P

toeslag. Vul het aanvraagformulier
in en stuur dat naar UWV

Ja
Woont u bij uw (pleeg-)ouders?

P T U heeft mogelijk recht op een

U bent alleenstaand
U wordt ook als alleenstaand beschouwd als u een huishouden heeft samen
met uw vader of moeder.

Behoort tot uw huishouden een
kind dat jonger is dan 12 jaar?

Nee

Ja

P TU heeft geen recht op een toeslag
P T U heeft mogelijk recht op een

toeslag. Vul het aanvraagformulier
in en stuur dat naar UWV
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Hoe hoog is de toeslag?

Hoe lang krijgt u de toeslag?

Om te bepalen hoe hoog de toeslag moet zijn, kijken we naar uw inkomsten.
Als u een partner heeft, tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Met
inkomsten bedoelen we onder andere uitkeringen, salaris, bijverdiensten en
winst uit onderneming. Het eigen vermogen tellen we niet mee.
Heeft u of uw partner naast de uitkering een betaalde baan? Gedurende
een periode van maximaal twee jaar telt een gedeelte van deze inkomsten
niet mee voor de bepaling van de hoogte van de toeslag. Dit gedeelte
bedraagt maximaal vijftien procent van het brutominimumloon.
De maximale periode van twee jaar geldt niet als u 57,5 jaar of ouder bent op
het moment dat u recht krijgt op een WW-uitkering.

De toeslag hoort bij uw uitkering. U kunt dus alleen een toeslag krijgen
zolang u een uitkering heeft. Ook krijgt u de toeslag alleen als uw totale
(gezins)inkomen onder het sociaal minimum blijft dat voor u geldt.
Komen uw inkomsten hier bovenuit, dan eindigt de toeslag.

De toeslag vult uw uitkering aan tot uw sociaal minimum. Hierbij geldt dat
uw uitkering en de toeslag samen nooit hoger kunnen zijn dan uw
laatstverdiende salaris.
De toeslag bedraagt maximaal
• voor gehuwden of twee partners: 30 procent van het brutominimumloon;
• voor een éénoudergezin: 27 procent van het brutominimumloon;
• voor een alleenstaande: 21 procent van het brutominimum(jeugd)loon.
Over de toeslag ontvangt u vakantiegeld. Dit is acht procent van de toeslag.
Het vakantiegeld ontvangt u, net als de gewone vakantie-uitkering, in mei.
Eindigt uw uitkering eerder, dan ontvangt u het vakantiegeld over de toeslag
bij de laatste betaling. Als u een Ziektewet-uitkering heeft, wordt het
vakantiegeld altijd samen met de uitkering uitbetaald.
Aanvullende bijstand nodig?
Soms is een toeslag niet voldoende om op uw sociaal
minimum uit te komen. Dit kan zo zijn als u parttime
heeft gewerkt. U heeft dan recht op bijstand. Als u
denkt dat u voor bijstand in aanmerking komt, neem
dan contact op met de Sociale Dienst in uw gemeente.
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Buitenland
Als u in het buitenland woont, heeft u mogelijk geen
recht op een toeslag. Als u voor meer dan drie
maanden naar het buitenland gaat, kan dit betekenen
dat uw toeslag eindigt. Neem daarom vooraf contact
met ons op om te informeren of dit ook voor u geldt.

Hoe vraagt u de toeslag aan?
Tegelijk met uw aanvraag WW bij CWI (Centrum voor Werk en
Inkomen).
Als u een WW-uitkering aanvraagt bij CWI, bekijkt een medewerker ook
meteen of u in aanmerking komt voor een toeslag. Als dat zo is, kunt u de
toeslag samen met de WW-uitkering aanvragen. De medewerker van CWI
geeft u het aanvraagformulier voor de toeslag mee.
In alle andere situaties
Als u denkt dat u recht heeft op een toeslag, kunt u deze op elk moment
aanvragen bij UWV. Als UWV vermoedt dat u voor een toeslag in
aanmerking komt, sturen wij u een aanvraagformulier toe. Uw aanvraag
moet binnen zes weken nadat het recht op een toeslag is ontstaan bij UWV
binnen zijn.
Bericht over uw aanvraag
U krijgt gewoonlijk binnen acht weken bericht over uw aanvraag. Tegen die
beslissing kunt u bezwaar maken. Als we meer tijd nodig hebben voor uw
aanvraag, laten wij u dat weten. Dit is bijvoorbeeld het geval als we meer
informatie nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen.
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NotitiesNotities

Houd ons op de hoogte
Wij verwachten van u dat u wijzigingen in uw situatie, uw inkomsten of
werkzaamheden (en die van uw partner) direct aan ons doorgeeft.
Dit soort wijzigingen kunnen namelijk van invloed zijn op uw toeslag.
Wordt de toeslag niet aan uzelf uitbetaald, maar aan een andere persoon
of instelling, dan moet die persoon of instelling ook wijzigingen doorgeven
aan UWV.
Als u zich niet aan de regels houdt, dan moet UWV u een boete of een
maatregel opleggen. Een maatregel kan inhouden dat uw toeslag wordt
gekort of geweigerd.
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NotitiesNotities

Meer informatie
Wilt u meer weten?
Bel dan met het kantoor van UWV waarmee u al contact heeft.
De telefoonnummers vindt u via www.uwv.nl of in de
correspondentie die u van ons ontvangt.
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