
 

 

VOORBEELD VAN EEN UITKERINGSSPECIFICATIE / STATUSFORMULIER 
 

Hierbij ontvangt u het betalingsoverzicht van uw uitkering van de maand maart 2016. 1

 

Wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering, dient u met het wijzigingsformulier op 

uiterlijk de laatste werkdag van de maand door te geven. Deze wijzigingen kunnen dan direct verwerkt 

worden in de betaling over deze maand. 

 

Als uw inkomsten (bedrag of werkgever) wijzigen, bent u verplicht dit op het wijzigingsformulier te 

vermelden en met bewijsstukken door te geven. 

 

Denkt u (en uw eventuele partner) om tijdige verlenging van uw inschrijving als werkzoekende bij het 

UWV. 

 

Clientnummer : 2  

Dossiernummer : 3  

Regeling : Participatiewet Inkomen 4 

Periodenummer : 201603 5 

Periode betrekking : maart 2016 6  

Naam partner  : 7  

 

 

Omschrijving Basis Plus Min 

Norm alleenstaande 8 972,70   

 

Inkomsten uit arbeid 9                                                            

 

             457,50 

Totaal inkomsten (incl.vt) 10                494,10 

 

Reservering vakantiegeld 11 

 

   

23,93 

Totaal netto bijstand 12 

 

454,67   

Coll.ziektekostenverz. 13 

 

  112,09 

 

Uit te betalen bedrag 

 

 

342,58 

  

 

Het uit te betalen bedrag van € 342,58 wordt overgemaakt op uw rekeningnummer: 14  

 

 
Gemeente Oosterhout 
Informatie- en Servicecentrum 
Postbus 10150 
4900 GB Oosterhout  



 

 

TOELICHTING OP UITKERINGSSPECIFICATIE / STATUSFORMULIER 
 

1   De maand wordt aangepast naar de periode waarop de uitbetaling betrekking heeft. 

 
2   Het nummer waaronder u bij de gemeente bekend bent voor de bijstandsuitkering. Dit nummer  
     wordt automatisch door de gemeente ingevuld. 
 
3   Het nummer waaronder uw bijstandsuitkering bekend is bij de gemeente. Dit nummer wordt 
     automatisch door de gemeente ingevuld. 
 
4   De naam van de soort uitkering. 
 
5   Het jaartal met daarachter de maand, waarin de uitkering aan u betaalbaar is gesteld. 
  
6   De maand en het jaartal waarover de bijstandsuitkering berekend is. 
 
7   Het nummer waaronder uw partner bij de gemeente bekend is voor de bijstandsuitkering. Dit  
     nummer wordt automatisch door de gemeente ingevuld. 
 
8   Bedrag voor een alleenstaande, landelijk vastgesteld. Afhankelijk van uw woon- en leefsituatie  
     wordt de norm vastgesteld. Bent u bijvoorbeeld gehuwd of woont u samen, dan staat hier ‘Norm 
     gehuwden’. 
 

9   De  inkomsten die u maandelijks via het wijzigingsformulier aangegeven heeft. Dit kunnen maande- 

     lijks vaste of wisselende inkomsten zijn. Het zijn de inkomsten exclusief vakantiegeld. De inkom- 

     sten zijn voor de gemeente het basisinkomen waarmee gerekend wordt met betrekking tot de  

     bijstandsuitkering. 

 

     Ontvangt u per vier weken inkomsten? De gemeente rekent deze inkomsten om naar een maand.  

     Het bedrag komt dan niet overeen met de inkomsten die u via het wijzigingsformulier opgegeven  

     heeft. Doordat de gemeente de  inkomsten omrekent naar een maand, vindt er geen inhouding 

     plaats van de jaarlijkse 13e maand, die u vanuit uw werkgever ontvangt. 

 
10 Het vakantiegeld wat u bij uw werkgever opbouwt, wordt door de gemeente bij uw inkomsten  
     opgeteld. U krijgt dit vakantiegeld vanuit uw werkgever uitbetaald in de maand mei / juni van elk  
     jaar. Als de gemeente dit niet in mindering brengt, ontvangt u het dubbel. Dit bedrag wordt daad- 
     werkelijk in mindering gebracht op de basisuitkering. 
 

11 Het bedrag aan vakantiegeld wat u opbouwt vanuit de bijstandsuitkering. Dit vakantiegeld wordt  

     maandelijks in mindering gebracht op de bijstandsuitkering. U krijgt het vakantiegeld uitbetaald in  

     de maand juni van elk jaar. 

 

12 De netto bijstand is het basisbedrag -/-  totale inkomsten (incl. vt) -/- reservering vakantiegeld. 

 

13 Maakt u gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente? De gemeente 

     brengt de maandelijkse premie op de bijstandsuitkering in minder en betaalt de premie door aan   

     ziektekostenverzekeraar CZ of VGZ. 

 

14 Het rekeningnummer wat bij de gemeente bekend is om het netto bijstandsbedrag op uit te  

     betalen. 

 
 


