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Werk & Inkomen

Colofon
De nieuwsbrief Werk & Inkomen 
is een uitgave van de gemeente 
Almere.

Postadres: 
Postbus 200 
1300 AE Almere

Algemeen telefoonnummer
Wilt u een medewerker spreken  
of een afspraak maken? Bel dan op 
werkdagen tussen 8.30 en 17.00 
uur via 14 036. 

Eindredactie
Gemeente Almere  
Afdeling Communicatie  

Aan de teksten in deze nieuwsbrief  
kunnen geen rechten worden ontleend. 

Als u deze nieuwsbrief ontvangt, 
is de kerstperiode aangebroken. 
Een speciale tijd die we graag 
doorbrengen met onze naasten. 
Ik hoop van harte dat dat lukt, 
ondanks de beperkingen die er 
zullen zijn.

We kijken terug op een vreemd 
jaar. Een jaar dat veel vroeg van 
ons aanpassingsvermogen. Onze 
economie kreeg een dreun, bedrij-
ven hadden en hebben het zwaar, 
veel mensen raakten werkloos. En 
daarnaast was er zorg en verdriet 
over allen die ziek werden door het 
virus of er zelfs aan overleden.

De gemeente besloot half maart de 
deuren te sluiten. Ook de mede-
werkers van Werk & Inkomen wer-
ken sindsdien thuis. Via telefoon 
en e-mail proberen zij u zo goed 
mogelijk van dienst te blijven zijn. 
Ik hoop dat u dat ook zo ervaart.
Wat 2021 ons brengt, weet na-
tuurlijk niemand. We willen graag 
dat alles weer normaal wordt en 

liefst zo snel mogelijk. Maar bij de 
gemeente houden we er rekening 
mee dat we voorlopig nog thuis 
werken. En dat onze dienstverle-
ning dus grotendeels digitaal blijft, 
op afstand. In mijn ogen is dat niet 
ideaal. Maar we maken er het beste 
van, voor onszelf en voor u, de 
inwoners van Almere.

Ik wens u fijne kerstdagen en alle 
goeds voor het nieuwe jaar.

Peter Benschop
Afdelingsmanager Werk & Inkomen

Kerstgroet



Verhoging 
alimentatie per 
1 januari 2021
Elk jaar wijzigen de lonen en de 
prijzen voor het levensonderhoud. 
Daarom worden ook jaarlijks 
de bedragen voor alimentatie 
wettelijk aangepast. De rechter 
stelt die vast. Per 1 januari 
2021 worden alle vastgestelde 
alimentatiebedragen (zowel 
kinder- als partneralimentatie) 
automatisch met 3.0 % verhoogd.

Uitrekenen nieuw bedrag
Voorbeeld: u ontvangt in 2020 elke 
maand 200 euro alimentatie voor 
uw kind. Dit bedrag wordt op uw 
uitkering gekort. Vanaf 1 januari 
2021 wordt er maandelijks 206 
euro op uw uitkering ingehouden. 
De berekening is 200 euro x 3 : 
100 = 6 euro.
 

Voorbeeldbrieven
Uw ex-partner is verplicht dit be-
drag aan u te betalen. Op de web-
site van het Landelijk Bureau In-
ning Onderhoudsbijdragen (LBIO) 
kunt u voorbeeldbrieven vinden 
om uw ex-partner op de jaarlijkse 
indexering te wijzen. Ook als er een 
achterstand in de betaling van het 
nieuwe bedrag ontstaat. Ga naar: 
https://www.lbio.nl/alimentatie/
alimentatie-ontvangen/zelf-
aan-de-slag 

Als uw ex-partner de verhoging 
niet betaalt, neem dan direct 
contact op met Werk & Inko-
men. Uw klantmanager kan u 
adviseren welke vervolgstappen 
u kunt ondernemen om de (vol-
ledige) alimentatie te verkrijgen. 
Het bedrag dat gekort wordt op uw 
uitkering kan (tijdelijk) aangepast 
worden. Voorwaarde is wel dat u 
uw ex-partner tijdig schriftelijk op 
de hoogte heeft gesteld.

Tijdelijk bijverdienen
Er zijn een aantal re-integratie instrumenten waarvoor jongeren tot 27 
jaar nu niet in aanmerking komen. Vanwege corona worden die tijdelijk 
opengesteld: van 1 november 2020 tot 1 juli 2021. Zo kunnen zij naast 
hun uitkering beperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor 
de uitkering. Het gaat om vrijlating van:

• Inkomsten (uit arbeid) 
 Ontvangt u een bijstandsuitkering en hebt u een baan waarmee u minder 

verdient dan de bijstandsnorm? Dan mag u die 6 maanden maximaal 
25% van wat u verdient bijverdienen. Dit geldt voor maximaal 217 euro 
per maand. 

• Inkomsten uit arbeid voor alleenstaande ouders met een kind on-
der de 12 jaar

 Bent u een alleenstaande ouder met een kind jonger dan 12 jaar die min-
der verdient dan de bijstandsnorm? Dan geldt hetzelfde. Daarbovenop 
kunt u nog een inkomstenvrijlating krijgen van 30 maanden, waarin 
12,5% van wat u maandelijks verdient, wordt vrijgelaten. Dit geldt voor 
een maximum van 135,49 euro per maand. 

• Kostenvergoeding vrijwilligerswerk
 Een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk wordt tot maximaal 170 

euro per maand vrijgelaten. 

Wat u aan inkomsten ontvangt, moet u altijd doorgeven. Wij houden dan 
rekening met bovengenoemde bedragen. 
Waar nodig passen we de inkomstenverrekeningen met terugwerkende 
kracht aan. Hierover ontvangt u een brief.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw klantmanager via 
14036.

https://www.lbio.nl/alimentatie/alimentatie-ontvangen/zelf-aan-de-slag
https://www.lbio.nl/alimentatie/alimentatie-ontvangen/zelf-aan-de-slag
https://www.lbio.nl/alimentatie/alimentatie-ontvangen/zelf-aan-de-slag


Ontwikkeling collectieve 
zorgverzekering
Menzis biedt deze verzekering in 2021 voor het laatste jaar aan in 
Almere. Per 1 januari 2022 stopt Menzis definitief met het aanbieden 
van deze collectieve zorgverzekering. De gemeente Almere werkt aan 
een alternatief omdat wij het belangrijk vinden dat u ook in 2022 goed 
verzekerd kunt blijven. Daarover informeren wij u volgend jaar.

Bent u nu verzekerd via deze zorg-
verzekering en wilt u hetzelfde ver-
zekerd blijven in 2021? Dan hoeft u 
nu niets te doen. 
Als u mee wilt doen aan deze zorg-
verzekering in 2021, kunt u zich 
aanmelden. Houdt u er rekening 
mee dat het voor 1 jaar is. 

Collectieve zorgverzekering bij 
Menzis
De gemeente Almere biedt samen met Menzis een collectieve 
zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Deze 
verzekering heet GarantVerzorgd. De gemeente betaalt iedere maand 
mee aan de premie.

De premies zijn bekend
Premies en vergoedingen vindt u 
op gezondverzekerd.nl/almere 
Daar kunt u zich ook aanmelden. 
Kijk of u met uw inkomen in aan-
merking komt op almere.nl/zorg-
verzekering
Voordelen van deze collectieve 
zorgverzekering
• U heeft minder onverwachte 

kosten als u zorg nodig heeft;
• U kunt uw eigen risico gespreid 

betalen; géén grote bedragen in 
een keer;

• U krijgt korting van Menzis en 
de gemeente Almere betaalt mee 
aan uw premie;

• U kunt terecht in elk ziekenhuis 
en kiest zelf uw huisarts en tand-
arts; 

• Kinderen tot 18 jaar zijn gratis 
meeverzekerd.

Hulp nodig bij uw keuze en 
aanmelden?

We staan dit jaar telefonisch voor u 
klaar omdat we geen spreekuren op 
het stadhuis kunnen organiseren. 
U kunt bellen met 14 036 om een 
(telefonische) afspraak te maken. 
U kunt ook bellen met de 
Overstapcoach van Menzis: 
088 222 40 80

De collectieve zorgverzekering 
voor Almeerders met 

een laag inkomen.

De gemeente Almere betaalt 
mee aan uw premie. 

De collectieve 
zorgverzekering 

voor Almeerders met 
een laag inkomen.

De gemeente Almere 
betaalt mee 

aan uw premie. 
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STAP OVER! 
Op de collectieve zorgverzekering 
van de gemeente Almere 
De gemeente betaalt mee aan je premie.

STAP OVER! 
Op de collectieve zorgverzekering 
van de gemeente Almere 
De gemeente betaalt mee aan je premie.

STAP OVER! 
Op de collectieve zorgverzekering 

van de gemeente Almere 
De gemeente betaalt mee aan je premie.
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Op de collectieve zorgverzekering 
van de gemeente Almere 

De gemeente betaalt mee aan je premie.



Beslagvrije voet 
makkelijker te 
berekenen vanaf 2021

Hoogte van de beslagvrije 
voet

Als u een bijstandsuitkering ont-
vangt, houdt u 95% van de uit-
kering vanaf 1 januari 2021. Nu 
is dat nog 90%, maar houden we 
ook rekening met bijvoorbeeld uw 
woonlasten en de kosten van uw 
zorgverzekering. De rest gebruiken 
wij om schuld(en) bij ons te kunnen 
betalen.
 

Wet vereenvoudiging 
beslagvrije voet

Op 1 januari 2021 komt de nieuwe 
‘Wet vereenvoudiging beslagvrije 
voet’. 

Uitbetaaldata 
Hieronder ziet u de data waarop u 
uw uitkering ontvangt.

Januari 2021
Inleveren inkomstenformulier
Maandag 11 januari
Uitbetaaldatum
Woensdag 27 januari
Garantiedatum
Vrijdag 29 januari

Februari 2021
Inleveren inkomstenformulier
Woensdag 10 februari
Uitbetaaldatum
Woensdag 24 februari
Garantiedatum
Vrijdag 26 februari

Maart 2020
Inleveren inkomstenformulier
Woensdag 10 maart
Uitbetaaldatum
Maandag 29 maart
Garantiedatum
Woensdag 31 maart

Meer informatie: 
almere.nl/werkeninkomen

Serviceteam voor gedupeerden 
Kinderopvangtoeslagaffaire

Van 2005 t/m 2019 heeft de Belastingdienst regelmatig onterecht 
kinderopvangtoeslag teruggevorderd of een huishouden onterecht 
geen persoonlijke betalingsregeling gegeven. Dit wordt de 
kinderopvangtoeslagaffaire (KOT-affaire) genoemd. Hierdoor zijn een 
groot aantal Nederlandse huishoudens in (grote) financiële problemen 
gekomen. Ook een aantal Almeerse huishoudens is gedupeerd.

Meer informatie is te vinden op 
https://services.belastingdienst.
nl/toeslagen-herstel 
 
Denkt u dat u verkeerd behandeld 
bent door de Belastingdienst met 
de Kinderopvang-toeslag? Dit 
kunt u doen:
 

Doe melding bij de 
Belastingdienst

Denkt u dat uw kinderopvang-
toeslag in het verleden onterecht 
is stopgezet of heeft u te maken 
met (vermoedelijk) onterechte 
terugvorderingen? Bel dan met het 
speciale Serviceteam Gedupeerden 
Kinderopvangtoeslag. Dit team is 
te bereiken via het gratis telefoon-
nummer 0800 – 2 358 358 op:
• maandag t/m donderdag van 

8.00 - 20.00 uur 
• vrijdag van 8.00 - 17.00 uur

Meld bij het Serviceteam Gedu-
peerden Kinderopvangtoeslag dat 
u wilt worden opgenomen op de 

Zelfmeldlijst.
Ze vragen naar uw BSN-nummer 
(die staat op uw identiteitsbewijs, 
paspoort of rijbewijs). 
U ontvangt daarna van de Belas-
tingdienst een bevestiging per post 
(waarschijnlijk binnen twee weken).
 
U kunt zich ook digitaal aanmel-
den via: 
https://services.belastingdienst.
nl/toeslagen-herstel/contact/

Hier staan nieuwe regels in over 
het betalen van schulden. Vanaf 
dan wordt de beslagvrije voet al-
leen berekend op basis van uw 
inkomen. Dat is eenvoudiger. Vol-
gens de nieuwe wet wordt 5% van 
het netto-inkomen gebruikt voor 
de betaling van schulden. De rest is 
de beslagvrije voet.

U kunt uw beslagvrije voet straks 
eenvoudig controleren via 
uwbeslagvrijevoet.nl door uw 
eigen gegevens in te voeren.

U heeft recht op een minimum-
bedrag om van te leven. Ook als u 
schulden heeft, houdt u een deel 
van uw uitkering om de vaste las-
ten te betalen en boodschappen 
van te doen. Dit heet de beslag-
vrije voet. Dit bedrag ontvangt u 
altijd. Hoeveel geld u ontvangt, 
hangt af van uw persoonlijke 
situatie. 

https://www.almere.nl/werken/uitkering/betaaldata-uitkering/
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/contact/
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/contact/
http://www.uwbeslagvrijevoet.nl

