
Inkomstenvrijlating 
Bent u ouder dan 27 jaar en gaat u aan het werk? Of gaat u meer werken? Dan kan het zijn dat u 
recht heeft op een inkomstenvrijlating. 

 
Bij een inkomstenvrijlating trekken wij een gedeelte van uw inkomsten uit werk niet van uw uitkering 
af. Dit betekent dat u een deel van uw inkomsten mag houden. Het kan alleen bij inkomsten uit werk. 
Ook moet u recht blijven houden op een aanvullende uitkering. Dat betekent dat de inkomstenvrijlating 
alleen wordt toegepast als uw eigen inkomen lager is dan de uitkering. Dat geldt ook, als uw eigen 
inkomsten pas na toepassing van de vrijlating lager zijn dan de uitkering. 

 

De vrijlating kan maar één keer per uitkeringsperiode worden toegepast. Het geldt dus niet elke keer 
als u aan het werk gaat of meer gaat werken. 

 
De algemene inkomstenvrijlating 
Deze vrijlating is 25% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal netto € 246,00 per maand (bedrag 
per 1 januari 2023) en kan voor maximaal 3 maanden. Het werk of de urenuitbreiding moet zijn 
ontstaan  ná het begin van uw bijstandsuitkering. 

 
De inkomstenvrijlating alleenstaande ouder 
Deze vrijlating is 12,5% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal netto € 153,38 per maand (bedrag 
per 1 januari 2023) en kan voor maximaal 3 maanden. 

 
De voorwaarde voor deze vrijlating is dat u alleenstaande ouder bent en de algemene 
inkomstenvrijlating al hebt gehad. Als uw jongste kind 12 jaar wordt stopt deze vrijlating. 

 

Welke maanden? 
De vrijlating hoeft niet per sé 3 maanden achter elkaar te worden toegepast. Het kan ook over 3 losse 
maanden. Dit kunt u zelf bepalen, eventueel in overleg met uw klantmanager. 
Er is één uitzondering. Als u met uw eigen inkomsten, maar zonder de vrijlating, meer verdient dan de 
bijstandsuitkering dan passen wij hem wel standaard 3 maanden achter elkaar toe. 

 

Is er een inkomstenvrijlating aan u toegekend? Dan krijgt u daar een brief over. U kunt daarna zelf op 
uw maandelijkse wijzigingsformulier aangeven of u in die maand de vrijlating wilt toepassen. Als u 
niets invult op het wijzigingsformulier dan passen wij de vrijlating niet toe, tenzij dit anders met u is 
afgesproken. 

 

Wij kennen hem automatisch toe 
Als u aan het werk gaat of u gaat meer werken, dan kijken wij of u gebruik kunt maken van de 
vrijlating. U krijgt dan een brief van ons. 
Denkt u dat u recht op heeft op een vrijlating, maar hebben wij (nog) geen contact met u opgenomen? 
Neem dan zelf contact op met uw klantmanager. 

 

  Er zijn nog twee inkomstenvrijlatingen 

  Er zijn nog twee inkomstenvrijlatingen. Dit betreft de vrijlatingen als u werkt met loonkostensubsidie  

  terwijl u een bijstandsuitkering heeft en de vrijlating voor als u medisch urenbeperkt bent. 

  Voor deze twee inkomstenvrijlatingen geldt niet de eis dat u 27 jaar of ouder moet zijn.  

 

  De inkomstenvrijlating als u medisch urenbeperkt bent 
Deze vrijlating is 15% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal netto € 155,56 per maand (bedrag 
per 1 januari 2023). Voorwaarde is dat de algemene inkomstenvrijlating niet van toepassing is. Deze 
vrijlating is niet in tijd begrenst. 
 

  U bent medisch urenbeperkt wanneer is vastgesteld dat u als rechtstreeks gevolg van ziekte, gebreken,  

  zwangerschap of bevalling voor een geringer aantal uren belastbaar bent dan de normale arbeidsduur.  

 

  De inkomstenvrijlating als u werkt met loonkostensubsidie terwijl u een bijstandsuitkering heeft 
Deze vrijlating is 15% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal netto € 155,56 per maand (bedrag 
per 1 januari 2023). Voorwaarde is dat de algemene inkomstenvrijlating niet (meer) van toepassing 
is en dat u geen recht heeft op inkomstenvrijlating vanwege medische urenbeperking. Deze 
inkomstenvrijlating geldt voor 12 maanden. 
 
 
 
 
 



Vrijlating van vrijwilligersvergoedingen 
Voor personen ouder dan 27 jaar met een bijstandsuitkering geldt, dat zij ook gebruik kunnen maken 
van de vrijlating van een vrijwilligersvergoeding. Vergoedingen voor vrijwilligerswerk kunnen worden 
vrijgelaten tot een bedrag van € 190,00 per maand, tot een maximaal bedrag van € 1.900,00 per jaar 
is bereikt (bedragen per 1 januari 2023). Wij nemen een eventuele  onkostenvergoeding niet mee 
voor dit bedrag. 

 

Gaat u vrijwilligerswerk doen? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Wij kijken dan of u recht heeft op de 
vrijlating. U moet dan wel elke maand aan ons doorgeven hoeveel vergoeding u heeft ontvangen, 
maar wij korten de vergoeding dan dus niet op uw uitkering. Tenzij het bedrag hoger is dan € 190,00 
per  maand / € 1.900,00 per jaar. 
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