
Part-time:	 Uitkering 
Ala je met een bijstandsuitkering wil 
bijverdienen, gelden de algemene regels. Op dit 
moment mag je cen klein bedrag per maand 
bijverdienen. Het bedrag is afhankelijk van jc 
leefsituatie. Ben je deel van een (echt)paar, dan 
mag je op dit moment f 249,08 per maand 
bijverdienen. Ben je alleenstaand en ouder dan 23 
jaar dan is het maximum bedrag per maand f 174,35. 
Als je 19 bent mag je per maand slechts f 62,76 
bovenop je uitkering houden. Dit bedrag loopt met 
kleine beetjes op tot en met jc 24ste verjsardag. 
Alles wat je boven dezc bedragen verdiend wordt 
ingehouden van je uitkering. De maximum bedragen 
verschillen ieder jaar met eeo paar gulden. Als je 
wilt weten wat de hoogte van het maximum bedrag 
is, kun je dat gcwoon navragen bij de Sociale 
Dienst. Met een WAO-uitkering mag je iets meer 
bijverdienen. De hoogte van het maximum bedrag 
heeft te maken met het percentage van afkeuring. 
Wanneer je een WW-uitkering hebt, moet je 
beschikbaar zijn voor eell full-time baan. Je mag 
aIleen met hoge uitzondering en met uitdrukkelijke 
toestemming vooraf een bijbaantje nemen. Meestal 
stoppen ze gewoon de uitkering en verwachten ze 
gewoon dat je van die part-time baan rondkomt. 

Gepakt door de	 Soci81e Dienst 

Natuurlijk is voorkomen altijd bcter dan genezen. maar het ken je 
gebeuren dat jet ondanks dot je verschrikkelijk voorzichtig bent 
geweest, tach door de Socia Ie Dienst in je kraag gegrepen wordt. 
Het kan zijn dat een enge buur, kennis of vriend(in) je gewoon 
uit kift bij de Sociele Dienst heeft aangcgeven. De Sociale 
Dienst heeft het recht om ten allen tijde je uitkering in te 
houden als zij ook maar eeo vermoeden hebt dat je ze oplicht. Het 
is belangrijk om te veten of zij hun informatie aIleen van horen 
zeggen hebben, of dat de Sociale Recherche jc gevolgd heeft naar 
je werkplek. Ret is dUB ook belangrijk am gelijk (tijdelijk) tc 
stoppen met werken. Als ~e het aIleen van hareD zeggen hebben. 
kun je het nag ontkennen. Zijn ze je'gevolgd, dan kan dat met de 
beste wil van de wereld niet meer. Als ze mensen op je werkplek 
niet gaan uithoren, kun je zeggen dat je twee weken gel eden 
begonnen bent. Reken er op dat als ze weI mensen gaan uithoren, 
er altijd weI een sukkel is die gewoon zegt dat daar a1 jaren 
werkt. Het is heel belangrijk om zo onel mogelijk een goede 
advocaat te nemen. Geef nooit wat toe zonder ecrst met de 
advoc88t overlegt te hebben. De Sociale Dienst zal je uitkering 
inhouden en daarbovenop nog eisen dat je de uitkeringsgcld dat je 
daarvoor gekregen hebt terugbetaald. Jouw advocaet moet ervoor 
zorgen dat dat bedrag minimesl blijft. Houd er rekening mee dat 
de Sociale Dienst er in de meeste gevallen een rechtszaak vaD 
maakt. Je kunt er dus op rekencn dat je een strafblad krijgt. 
Meeatal krijgt een goede advocaat het weI" voor elkaar dat je een 
redelijk bedrag in termijnen terug kunt betalen en det je 
verplichte dicnstver1ening krijgt in pleats van gevangenisatraf. 


