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“Mr. W.F. Wienen is advocaat bij Wienen &
van Tellingen Advocaten, gevestigd in het centrum
van Almere (Schoutstraat 51, 1315 EW).
Nadere informatie over het kantoor kunt u lezen op:
www.wvtadvocaten.nl of u kunt bellen met 036-8200322
of e-mailen naar wienen@wvtadvocaten.nl”

Inkomensverrekening in plaats van urenverrekening
Stel u bent werkloos en u kunt weer
gedeeltelijk werk krijgen. U werkte
voorheen 40 uur per week en u kunt
nu een baan krijgen voor 20 uur per
week.
U bent voornemens die baan te
accepteren, maar u vraagt zich af wat
voor een gevolgen dat heeft voor de
hoogte van uw WW-uitkering.
Komt die dan helemaal te vervallen?
Of, krijgt u een lagere WW-uitkering
en hoe wordt dat dan berekend?
Het eerste antwoord is geruststellend. Uw WW-uitkering komt niet
helemaal te vervallen. Wel wordt uw
WW-uitkering lager. Dat zit zo.
Voor 1 juli 2015 was de hoofdregel
dat, als u deels weer ging werken,
het aantal uren waarvoor u weer werk
had in mindering werd gebracht op
het aantal uren waarvoor u de werkloosheidsuitkering ontving. U behield
dan uw WW-uitkering voor het aantal
uren waarvoor u nog geen werk had
gevonden. In het hiervoor genoemde
voorbeeld, zou u dus voor 20 uur per
week uw WW-uitkering behouden.
Als het uurloon van de nieuwe baan
lager is dan het uurloon voor de vaststelling van uw WW-uitkering, dan
leidde deze methode tot een nadeel.
Een simpel voorbeeld maakt dat dui-

delijk. Uw WW-uitkering is bijvoorbeeld € 1.800,- bruto per vier weken
op basis van 40 uur per week. Dat is
dus een uurloon van € 11,25. Indien
u een nieuwe baan accepteert voor
20 uur per week met een uurloon van
€ 11,- dan krijgt u nog maar voor 20
uur een WW-uitkering. Die andere
20 uur heeft u immers werk. In totaal
wordt uw inkomen per vier weken
dan € 1.780,- (namelijk 20 uur maal
€ 11,25 en 20 uur maal € 11,-). Uw
totale inkomen werd dus lager.
Per 1 juli 2015 is deze methode, die
we urenverrekening noemen, vervangen door een andere methode, namelijk die van inkomensverrekening.
Niet langer wordt het aantal uren
in mindering gebracht op de
WW-uitkering, maar het inkomen dat
met die deels nieuwe baan wordt verdiend wordt in mindering gebracht.
Het bedrag dat u dan dus in totaal
ontvangt, wordt niet lager.
Het accepteren van een nieuwe baan,
ook al is het slechts voor een beperkt
aantal uren, leidt dus niet langer meer
tot een lager inkomen dan de volledige WW-uitkering.
Tot slot, voortaan wordt de
WW-uitkering overigens niet meer per
vier weken betaald, maar per maand.

