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                 Lente 2022 
      Nieuwsbrief werk&inkomen  

• Website gemeente Nijkerk 

 www.nijkerk.eu/werk-inkomen 

Hier kunt u ook formulieren downloaden en in enkele 
gevallen digitaal een aanvraag doen; 

• Loket MO 

 loketmo@nijkerk.eu;  

 14 033 op werkdagen 9.00-12.30 uur en op 

donderdag ook 12.30-17.00 uur; 

• Klantmanagers werk&inkomen 

 14 033 op werkdagen 9.00-12.30 uur; 

• Post voor werk&inkomen  

 Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk of doe de post in 

de brievenbus van het stadhuis. De brievenbus  
hangt buiten naast de hoofdingang. Schrijf duidelijk 
op de envelop voor wie de post is bedoeld. 

Huishoudens met een laag inkomen of een inkomen 
net boven het sociaal minimum krijgen in 2022 een 
extra tegemoetkoming voor de stijgende 

energiekosten. 

 
Op 10 december 2021 heeft het kabinet besloten om 
een eenmalige energietoeslag van € 200 voor 
huishoudens met een laag inkomen mogelijk te maken. 
Inmiddels is gebleken dat de stijging van de 
energieprijzen veel sterker is dan eerst gedacht. Men 
verwacht dat de energieprijzen nog verder zullen stijgen.  
Daarom is op 15 maart bekendgemaakt dat de 
energietoeslag verhoogd wordt naar ongeveer € 800. 
Gemeenten gaan deze regeling uitvoeren.  
 
Voor wie is de energietoeslag? 
• Inwoners met een bijstandsuitkering. 
• Inwoners met een inkomen of uitkering op of net    

boven het sociaal minimum. 
• Zelfstandige ondernemers of zzp’ers met een inkomen 

of uitkering op of net boven het sociaal minimum. 
 
Betaling toeslag 
Als u een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt, 
voldoet u in ieder geval aan de voorwaarden en hoeft u 
niets te doen. U krijgt het bedrag vanzelf op uw rekening 
gestort. We hopen dit in de maand mei te doen. 
 
Toeslag aanvragen 
Huishoudens die de toeslag niet automatisch ontvangen, 
kunnen deze zelf aanvragen. Op het moment van 
schrijven van deze nieuwsbrief zijn de details hierover 

nog niet precies bekend. We hopen eind mei daarvoor 
klaar te zijn. Houd de gemeente-pagina’s in Stad Nijkerk 
en onze website in de gaten! 

Per 1 april gaat waarschijnlijk de wetswijziging 
studietoeslag in. Dit betekent dat voor alle 
gemeenten in Nederland dezelfde regels gaan 
gelden voor de studietoeslag.  
 
Voor wie? 
Als je als gevolg van een lichamelijke of psychische 
beperking structureel niet kunt bijverdienen naast je 
studie, kom je mogelijk in aanmerking voor de 
studietoeslag. De gemeente waar je woont bepaalt of je 
recht hebt op studietoeslag. Hiervoor gelden wettelijke 
voorwaarden. Deze voorwaarden kun je ook terugvinden 
op www.Nijkerk.eu/studietoeslag.  
 
Je komt in aanmerking voor de studietoeslag als je: 
1. als gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet 

kunt bijverdienen naast je studie, en; 
2. geen inkomen uit arbeid hebt (je mag wel een 

stagevergoeding ontvangen) en; 
3. studiefinanciering krijgt op grond van de Wet 

studiefinanciering 2000, niet zijnde het ‘Leven lang 
leren krediet’, of; 

4. een tegemoetkoming krijgt op grond van hoofdstuk 4 
van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten, en; 

5. geen recht hebt op een uitkering op grond van de 
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten. 

 
Het kan zijn dat een (aanvullend) geneeskundig advies 
nodig is om het recht op deze toeslag te bepalen.   
 
Hoogte studietoeslag 
Als je in aanmerking komt voor de studietoeslag krijg je 
maandelijks een bedrag op je rekening gestort. Dit is  
€ 90 voor een 15-jarige tot € 300 vanaf 21 jaar 
(bedragen zijn nog niet definitief). Als je een 
stagevergoeding ontvangt, wordt dit bedrag mogelijk 
(deels) afgetrokken van de studietoeslag. Je mag de 
studietoeslag vrij besteden. 
 
Recht met terugwerkende kracht 

Voldoe jij nu al aan de nieuwe wettelijke voorwaarden 
voor studietoeslag? Dan bestaat de mogelijkheid dat je 
met terugwerkende kracht recht hebt op studietoeslag, 
op zijn vroegst per 1 januari 2022. Dit wordt 
meegenomen in jouw aanvraag.  
 

Nu al aanmelden 

Een aanvraag indienen voor studietoeslag kan dus nog 
niet omdat we nog niet weten wanneer de regeling 
precies ingaat. Toch kun je je nu al aanmelden bij Loket 
MO (telefoon: 14 033). Zij noteren jouw gegevens en 
nemen later contact met jou op. Ook als je andere 
vragen hebt, kun je terecht bij Loket MO.  

Informatie en contact werk&inkomen 

 

Studietoeslag 
 

Energietoeslag voor lage inkomens 

http://www.nijkerk.eu/werk-inkomen
mailto:loketmo@nijkerk.eu
http://www.nijkerk.eu/studietoeslag
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Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een laag inkomen? 
Dan krijgt u gratis zelftesten Covid 19 van de 
gemeente.  
 
Maakt u gebruik van de Regeling Meedoen of krijgt u 
een bijstandsuitkering via de gemeente? Dan heeft u in 
maart gratis zelftesten thuisbezorgd gekregen.  
 
Als u geen gebruik maakt van de Regeling Meedoen of 
een bijstandsuitkering heeft, kunt u de gratis zelftesten 
zelf afhalen. Dit kan bij Sigma Nijkerk of bij de 
Voedselbank Nijkerk.  
 
Sigma 

Adres: Frieswijkstraat 99 in Nijkerk. U hoeft geen 
afspraak te maken. Vrij inlopen kan op maandag, 
dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. 
 
Voedselbank Nijkerk 
Adres: Nachtegaalsteeg 2 in Nijkerk. U hoeft geen 
afspraak te maken. Vrij inlopen kan op maandag van 
09.30 - 12.15 uur.  

U wilt uw lichamelijke, psychische of sociale problemen 
oplossen, maar dat lukt niet tegelijk met de opvoeding 
en verzorging van uw kind. Dan kan het fijn zijn dat uw 
kind naar de kinderopvang kan. Bij de kinderopvang 
wordt uw kind goed verzorgd. Daardoor hebt u tijd en 
rust om te werken aan herstel en het oplossen van 
problemen. 

Vaak hebt u in een dergelijk geval geen recht op 
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U kunt dan 
bij de gemeente een Sociaal Medische Indicatie (SMI) 
aanvragen. De gemeente betaalt bij toekenning tijdelijk 
een deel van de kinderopvangkosten (maximaal 6 
maanden, in sommige situaties is een verlenging 
mogelijk van 2 x 3 maanden).  

Meer informatie en aanvragen  
De aanvragen SMI gaan via het gebiedsteam. U kunt 
bellen met de bureaudienst van het gebiedsteam via het 
algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 033. 
Een medewerker van het gebiedsteam helpt u verder. 
Ook kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen 
naar aanmelden@nijkerk.eu.  

Als u een bijstandsuitkering heeft en inkomsten krijgt, 
geeft u dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Uw 
uitkering wordt dan lager of helemaal stopgezet, 
afhankelijk van hoeveel u verdient. 
 
Vrijlating inkomsten uit werk 
Eenmalig kan bij aanvaarden van werk (of bij uren-
uitbreiding van werk dat u al had) een deel van de 
inkomsten worden vrijgelaten. Voorwaarden zijn dat u 27 

jaar of ouder bent en dat de werkaanvaarding of 
urenuitbreiding begint als u al een bijstandsuitkering 
heeft.  
 
U mag 25 procent van uw inkomsten uit werk houden, 
met een maximum van € 224 per maand (bedrag per 1 
januari 2022). Dit noemen wij vrijlating. Dus: als u in een 
maand netto € 100 verdient met werken, mag u € 25 
houden. De duur van de vrijlating is maximaal 3 
maanden.  
 
Aanvullende vrijlating alleenstaande ouders 
Bent u een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder en 
is uw inwonend kind jonger dan 12 jaar? U mag dan na 
die drie maanden nog 12,5% van uw loon houden, met 
een maximum van € 139,71 per maand (bedrag per 1 
januari 2022). Deze vrijlating is maximaal 3 maanden en 
stopt op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt. 
 
Ziek of gehandicapt 
Als u door ziekte, handicap, zwangerschap of bevalling 
geen volle werkweek kunt werken mag u 15% van uw 
loon houden, met een maximum van € 141,69 per 
maand (bedrag per 1 januari 2022). Deze vrijlating kent 
geen maximale termijn en geldt voor alle leeftijden. Deze 
vrijlating kan alleen als u geen gebruik (meer) maakt van 
een van de andere vrijlatingen. 
 
Soortelijke vrijlatingen gelden ook voor de regelingen 
IOAW en IOAZ. 
 
Als u denkt dat u recht hebt op een vrijlating, neem dan 
contact op met uw klantmanager Inkomen.  

Onlangs heeft u de aanslagen gemeente- en 
waterschapsbelasting voor 2022 ontvangen of misschien 
gaat u ze nog ontvangen.  
Hebt u onvoldoend middelen om deze belastingen te 
betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan bij 
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus Tricijn 
(GBLT). Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, 
komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding.  
 
Meer informatie GBLT:  

 https://gblt.nl/  met de mogelijkheid tot inloggen op 

het eigen account via: Mijn Loket; 

 088 - 064 55 55 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur; 

 GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. 
 

Als u er zelf niet uitkomt, kunt u hulp vragen van Sigma 
Formulierenhulp: 

Frieswijkstraat 99 in Nijkerk (boven de bibliotheek); 

 033 - 247 48 30; 

 info@sigma-nijkerk.nl. 
 

De nieuwsbrieven Werk&Inkomen staan ook op onze website. 

U  kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. 

 

Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang 

Inkomsten uit werk en vrijlating 

Gratis zelftesten Covid 19 

Gemeente- en waterschapsbelasting 

https://www.nijkerk.eu/
https://gblt.nl/
tel:+31880645555

