
PERIODE 1
Kalenderdagen januari               Loon 
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28 € 336,00 Loon januari (periode 1)
5 29 30 31 € 36,00 Schatting januari

€ 372,00 Inkomsten januari die 
we inhouden op uw 
uitkering van januari

In de eerste 4 weken (28 dagen) van januari (periode 1) hebt u bijvoorbeeld € 336 verdiend.
Dat is € 336 : 28 = € 12 gemiddeld per dag. Dit bedrag gebruiken wij om uw inkomsten over de laatste drie dagen van 
januari te schatten (3 x € 12 = € 36). In januari houden wij daarom € 336 + € 36 = € 372 in op uw uitkering.

PERIODE 2
Kalenderdagen februari               Loon 
5 29 30 31 1 2 3 4            € -36,00     Schatting januari
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25 € 392,00 Loon februari (periode 2)
9 26 27 28 € 42,00 Schatting februari

€ 398,00 Inkomsten februari die 
we inhouden op uw 
uitkering van februari

Nadat u in februari uw loonstrook over periode 2 (29 januari t/m 25 februari) aan ons doorgeeft, kijken we of de schatting 
van de laatste dagen van januari klopte. Hebt u in werkelijkheid meer verdiend? Dan houden we dat bedrag 
in op uw uitkering. Hebt u minder verdiend dan de schatting? Dan krijgt u dat geld in februari.

In periode 2 hebt u € 392 verdiend. Dit bedrag verminderen we met de schatting van januari. Dat was € 36. Daarnaast 
korten wij een schatting over 26 t/m 28 februari. Dat is € 392 : 28 =) € 14 per dag.  
In februari houden wij dus (€ 392 - € 36 + € 42 =) € 398 in op uw uitkering. 

VERREKENING VIER WEKELIJKSE INKOMSTEN MET DE 
BIJSTANDSUITKERING
Als u naast uw uitkering inkomsten uit werk ontvangt, vullen wij deze aan tot uw bijstandsnorm.
De bijstandsuitkering die u ontvangt, is een uitkering per maand. Per jaar ontvangt u 12 maanduitkeringen. 
U ontvangt uw loon elke 4 weken . Omdat er in een heel jaar 52 weken zitten, ontvangt u (52 : 4 =) 13 betalingen per jaar. 
Deze 13 betalingen verrekenen wij dus met 12 maanduitkeringen. Hieronder leggen wij uit hoe wij dit doen.


