
Heeft u moeite om uit te komen met uw bijstandsuitkering? Bent u wel eens bang de vaste 

lasten niet te kunnen betalen? 

 

De gemeente kan uw vaste lasten inhouden op uw bijstands – of IOAW-uitkering. De 

gemeente zorgt dan voor de betaling van de vaste lasten met het geld van uw uitkering. Dit 

kan alleen als uw uitkering hoog genoeg is om de vaste lasten te betalen.  

 

Met vaste lasten bedoelen wij de maandelijkse kosten voor: 

• Zorgverzekering 

• Huur 

• Water 

• Elektriciteit 

• Gas/warmte 

 

Als u de vaste lasten laat inhouden op de uitkering moet u een paar dingen weten. 

 

Opschorten uitkering 

Als de betaling van uw uitkering wordt opgeschort, dan wordt uw gas, water of elektra niet 

op tijd betaald aan de instanties. Er kunnen dan extra administratiekosten in rekening 

worden gebracht. Deze extra administratiekosten moet u zelf aan de instantie betalen. 

 

Een te laag uitkeringsbedrag 

Soms is uw uitkering lager dan normaal: bijvoorbeeld door werk of een maatregel/boete. De 

vaste lasten kunnen dan niet helemaal of helemaal niet doorbetaald worden. U moet dan 

zelf regelen dat het (restant) bedrag op tijd betaald wordt. 

 

Beëindiging uitkering 

Als uw uitkering beëindigd wordt moet u de rekeningen van de vaste lasten weer zelf gaan 

betalen. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de instanties aan wie u de vaste lasten 

betaalt. 

 

De jaarrekening 

Eenmaal per jaar ontvangt u een jaarrekening van uw water, elektra en gas/warmte. Hierop 

wordt uw verbruik en het te betalen bedrag aangegeven.  

Het kan zijn dat uw maandbetalingen niet voldoende zijn geweest om het werkelijke gebruik 

van het afgelopen jaar mee te betalen. U moet dan eenmalig een extra bedrag betalen. Dit 



bedrag wordt niet vanuit de uitkering doorbetaald. Kunt u het bedrag niet in één keer 

betalen dan kunt u vaak met de instantie afspreken om in termijnen te betalen. Dat moet u 

zelf regelen.  

 

Schulden 

Kunt u de vaste lasten niet betalen omdat u schulden heeft dan is de inhouding van de vaste 

lasten vaak niet voldoende. U kunt natuurlijk zelf proberen afspraken te maken met de 

schuldeiser(s) om de schulden op te lossen. Lukt het u niet zelf om een oplossing te vinden 

voor uw schulden dan kunt u de hulp inschakelen van de schuldhulpverlening.  

 

Aanmelden voor schuldhulpverlening kan bij PLANgroep Almere. Aanmelden kan:  

• via de open inloopuren. De inloopuren zijn op werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur en 

van 13.00 uur tot 14.30 uur. 

• online via www.plangroeponline.nl/almere 

 

Het adres van de open inloopuren is: 

Stadhuisplein 1 

1315 HR Almere 

Balie Sociaal Domein 

 

PLANgroep is telefonisch te bereiken via (036) 539 59 50. 

 

Meer informatie over schuldhulpverlening in Almere kunt u lezen op: 

www.almere.nl/werken/schulden  

 

Vragen? 

Hebt u nog vragen? Dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen naar 

telefoonnummer 14 036. 

 

C o l o f o n 
Februari 2019 

 

Dit informatieblad is een uitgave de gemeente Almere. 

 

Postadres: Postbus 200, 1300 AE Almere 

Bezoekadres: balie Sociaal Domein, stadhuis 

Stadhuisplein 1, Almere 

Telefoon: 14 036 

Internet: www.almere.nl/werkeninkomen  

 

 Aan de tekst kan geen rechtskracht worden 

ontleend. 
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