februari 2021

Bijverdienpremie met parttime werk
Ontvang extra inkomsten door parttime werk
Vanaf 1 maart 2021 krijgt u een premie boven op uw bijstandsuitkering als u parttime werkt
of gaat werken. Deze folder vertelt u er meer over.

Premie
Het kan dat u niet genoeg inkomsten ontvangt
om uit de bijstand te gaan. Wij vullen dan uw
inkomsten aan met een uitkering. We willen
werk extra belonen: Vanaf 1 maart 2021 krijgt
u een premie bovenop uw uitkering als u
parttime (gaat) werken. De premie bedraagt
30% van uw verdiensten uit werk. Het
maximale bedrag is € 219 per maand.

Aanmelden niet nodig
U bouwt premie op als u inkomsten uit werk
hebt en de inkomsten aan ons doorgeeft. U
hoeft zich niet aan te melden om de premie te
ontvangen.

Een voorbeeld
U bent alleenstaand en ontvangt een
bijstandsuitkering van 981 euro per maand. In
maart verdient u 300 euro met parttime werk.
Dan krijgt u 981-300= 681 euro aanvullende
bijstand. Daarnaast bouwt u een premie op. In
maart is dat 90 euro (30% van uw loon uit
parttime werk).
Inkomstenvrijlating
Heeft u in maart al een inkomstenvrijlating van
(bijvoorbeeld) 50 euro? Deze
inkomstenvrijlating wordt in mindering
gebracht op de premie van 90 euro. U
ontvangt dan nog 40 euro aan premie.

Uitbetaling premie
Bijstandsuitkering
Wij betalen de premie twee keer per jaar uit in
juni en in november. Per kalenderjaar kunnen
wij maximaal twee premies betalen tot een
maximaal bedrag (€ 2.629, bedrag in 2021).
Naast de bijverdienpremie tellen daarbij ook
de volgende stimuleringspremies mee:

• 

leerstagepremie, uitstroompremie na leerstage
en doorstroompremie werkbrigade. De premie
die niet betaald kan worden zal in een volgend
kalenderjaar worden betaald.
IOAW/Z uitkering
Heeft u een IOAW/Z uitkering? We betalen het
premiebedrag dan uit op het eerstvolgende
betaalmoment in juni of november.
• 

Gezinsuitkering
Deelt u een huishouden met een partner en
krijgt u bijstand als gezin? Als u en uw partner
allebei parttime werken, kunt u samen in totaal
maximaal 219 euro per maand extra
verdienen. De totale premie van u en uw
partner wordt aan 1 persoon uitbetaald.
• 

U krijgt niet altijd extra geld
Als uw inkomen uit betaald werk hoger is dan
de bijstandsnorm, krijgt u geen aanvullende
bijstand meer en dus ook geen premie meer.
• 

Ondernemen op bescheiden schaal
Neemt u deel aan een traject naar
ondernemerschap bij Eigen Werk en heeft u
schriftelijk toestemming om op bescheiden
schaal te ondernemen? Wij betalen de premie
uit nadat de periode waarover u heeft mogen
ondernemen definitief is vastgesteld. Dit zal in
het jaar erop zijn nadat u uw aangifte IB en de
jaarrekening heeft ingeleverd om het recht op
uitkering definitief vast te stellen.
• 

•  Jonger dan 27 jaar
Wij mogen geen premie uitbetalen aan
jongeren tot 27 jaar met een
bijstandsuitkering. Daarom sparen we de
premie(s) op die u opbouwt met parttime
werk. Gaat u door werk of opleiding uit de
bijstand? Dan krijgt u de opgespaarde premie
alsnog bij de eerstvolgende premiebetaling.
Per kalenderjaar mag maximaal € 2.629
(bedrag in 2021) betaald worden. De premie
die niet betaald kan worden zal in een volgend
kalenderjaar worden betaald.

Als u 27 jaar bent geworden mogen wij de
premie, die u opbouwt vanaf de maand nadat
u 27 jaar bent geworden, wél uitbetalen

Inkomstenvrijlating
Als u een inkomstenvrijlating heeft ontvangen,
dan wordt deze in mindering gebracht op de
premie.
• 

Vrijwilligersvergoeding
Er is geen premiebetaling mogelijk als u ook
een onbelaste vrijwilligersvergoeding
ontvangt. U moet dan kiezen tussen de
vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk
of de premie.
• 

Inkomsten uit deeltijdbaan doorgeven
U kunt uw inkomsten digitaal opgeven door
het digitale formulier Opgave Inkomsten (OI)
in te vullen op amsterdam.nl/uitkering. U kunt
ook een papieren formulier afhalen bij het
Stadsloket of aanvragen via maandag tot en
met vrijdag tussen 08.30 en 17.00
• 

Vragen?
Wij helpen u graag. Neem contact op met uw
klantmanager of bel ons op 020-2526000. We
zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30-17.00.

Deelnemer Amsterdams experiment met
de bijstand
Bent u deelnemer aan het Amsterdams
experiment met de bijstand en 27 jaar of
ouder? De premie die u heeft opgebouwd
binnen het experiment tot 1 maart 2021 wordt
samen met de premie uit de nieuwe
bijverdienregeling uitgekeerd. U hoeft hier
niets voor te doen.

Regels voor de bijverdienpremie

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam.
Telefoon 14 020, amsterdam.nl

AMS-79367-nl-NL-0121-6

•  Invloed op toeslagen en beslaglegging
De premie heeft geen invloed op uw inkomen
en op de inkomensafhankelijke toeslagen van
de belastingdienst zoals bijvoorbeeld de huuren zorgtoeslag. De uitbetaalde premie kan
wel invloed hebben op de toetsing van het
vermogen bij een verzoek tot kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen. Is er beslag
gelegd op uw inkomen? Dan geldt het beslag
ook voor de premie.

