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Arbeidsverplichtingen
U heeft zich bij de gemeente Enschede gemeld voor een uitkering. Vanaf de datum van melding gelden voor
u de arbeidsverplichtingen. Kort gezegd houdt dit in dat u direct vanaf de melding intensief zoekt naar
betaald werk. Of u zoekt een andere oplossing zodat u geen of een zo kort mogelijke periode een beroep
hoeft te doen op een uitkering. Als er redenen zijn waardoor u niet in staat bent om aan de
arbeidsverplichtingen te voldoen kunt u (tijdelijk) worden vrijgesteld van de arbeidsverplichting. Bent u
arbeidsongeschikt of alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan vijf jaar dan heeft u het wettelijk recht
vrijstelling van arbeidsverplichting aan te vragen.
De arbeidsverplichtingen houden in dat u:
 als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV;
 actief zoekt naar een betaalde baan of naar scholing;
 niet alleen zoekt naar werk in uw woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg;
 bereid bent om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1½
uur heen en 1½ uur terug) mag u niet weigeren;
 een overzicht bijhoudt van al uw sollicitaties;
 schriftelijke sollicitaties voorziet van een actueel CV (curriculum vitae);
 bij telefonische sollicitaties de volgende gegevens noteert: de datum, de tijd van het gesprek en de naam
en het telefoonnummer van degene met wie u heeft gesproken;
 de reacties op uw sollicitaties bewaart;
 zich inschrijft bij meerdere uitzendbureaus en regelmatig informeert of er werk voor u is;
 werk accepteert dat u kunt krijgen, ook als dit niet past bij uw opleiding en werkervaring.
Bewaar de bewijsstukken van uw activiteiten zorgvuldig
U moet kunnen aantonen dat u voldoende doet om aan werk te komen. Als u dit niet aan kunt tonen zal uw
uitkering worden verlaagd. Daarom is het belangrijk dat u alle bewijsstukken van uw sollicitatieactiviteiten
bewaart!
Inlichtingenplicht
Vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt, bent u verplicht de gemeente spontaan en direct, alle informatie
te melden die nodig is om uw recht op bijstand en de hoogte daarvan vast te stellen. Ook als een uitkering
door de gemeente is toegewezen, moet u aan de inlichtingenplicht blijven voldoen.
U bent verplicht om wijzigingen daarin te melden. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over:
 het ontvangen van inkomsten van u, uw mogelijke partner en uw inwonende kinderen (ook als dat af en
toe is, bijvoorbeeld voor kleine klusjes of verkoop op Marktplaats); meldt alle inkomsten anders dan uw
uitkering van de gemeente en toeslagen van de Belastingdienst.
 stortingen van contant geld op uw bankrekening(en).
 het aanvaarden of beëindigen van werk;
 het meer of minder gaan werken;
 het ontvangen van loon in natura (bijvoorbeeld goederen of maaltijden);
 het (gaan) samenwonen;
 het al dan niet tijdelijk, op een ander adres verblijven of iemand in huis nemen;
 een scheiding of verlating;
 inwonende meerderjarigen, anders dan uw kinderen;
 een kind dat uw huis verlaat, stopt met de studie of juist een studie gaat volgen;
 uw (buitenlands) vermogen (bijvoorbeeld bank- en spaarrekeningen, eigen woning of grond, effecten,
caravan, auto of boot);
 het aanschaffen of verkopen van een auto;
 het ontvangen van een belastingteruggave, erfenis, een prijs, een schenking of gift;
 het verrichten van vrijwilligerswerk (vooraf toestemming nodig) of het verrichten van activiteiten die op
geld waardeerbaar zijn;




het gaan volgen van scholing en/of opleiding (vooraf toestemming nodig);
het ontvangen van een andere uitkering.

Twijfelt u of u informatie moet melden? Neem dan altijd contact met ons op.
Komt u de inlichtingenplicht namelijk niet na en heeft u ten onrechte bijstand gekregen? Dan moet u het
bedrag dat u ten onrechte heeft gekregen terugbetalen. Ook krijgt u dan een boete. Het kan ook zijn dat uw
uitkering wordt beëindigd. De hoogte van de boete wordt in alle individuele gevallen afgestemd op de ernst
van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en uw omstandigheden.
Hoe verder na de melding?
Voor de snelst mogelijke afwikkeling van uw aanvraag is het noodzakelijk dat u het aanvraagformulier direct
na ontvangst bij de eerste melding invult, ondertekent en inlevert bij de receptie de gemeente Enschede en
daarna zo snel als maar mogelijk is de gevraagde bewijsstukken. Maak voor uzelf een kopie van alles wat u
inlevert. De uiterste inlevertermijn van het aanvraagformulier is twee weken. Als u het aanvraagformulier te
laat inlevert, vervalt namelijk uw mogelijke recht op een uitkering vanaf de datum van de melding. Als u dan
alsnog een uitkering wilt, moet u zich opnieuw melden bij de gemeente Enschede en gaat de uitkering niet
eerder in dan deze datum.
De hierboven genoemde bewijsstukken heeft de gemeente nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen.
Daarnaast moet u vier weken na de eerste meldingsdatum ook nog andere bewijsstukken inleveren bij de
receptie van de gemeente Enschede. Dat zijn de bewijsstukken dat u heeft voldaan aan de hiervoor
genoemde arbeidsverplichtingen. Wij gaan dan beoordelen of u voldoende heeft gedaan om aan werk te
komen. Als u niet voldoende heeft gedaan om aan werk te komen, wordt uw uitkering verlaagd.
Hoe lang duurt de afhandeling van de aanvraag?
Uiterlijk binnen acht weken na het inleveren van de aanvraag beslist de gemeente op uw aanvraag en krijgt
u bericht of u een uitkering krijgt. Ontbreken bij de aanvraag echter gegevens of zijn gegevens onvolledig,
dan kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. U krijgt dan een termijn waarbinnen u uw
aanvraag kunt aanvullen. De maximale beslistermijn van acht weken wordt dan verlengd met de termijn
waarbinnen u uw aanvraag aanvult met de ontbrekende gegevens. Levert u de gevraagde gegevens ook
dan niet op tijd in, dan kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Als u door omstandigheden
de inlevertermijn van gegevens niet kunt halen (bijvoorbeeld omdat bankgegevens niet op tijd beschikbaar
zijn), kunt u uitstel vragen bij de gemeente. Doet u dat niet, dan moet u opnieuw een uitkering aanvragen
die, als deze wordt toegewezen, later zal ingaan.
Recht op wettelijk voorschot
Om u in staat te stellen de periode tussen de aanvraag en de beslissing van de gemeente op de aanvraag
financieel zo goed mogelijk te kunnen overbruggen geeft de wet u het recht op een wettelijk voorschot als u
aan de voorwaarden daarvoor voldoet.
Wanneer ontstaat dit recht? Het recht ontstaat binnen vier weken na de aanvraag als u er voor zorgt, dat uw
aanvraagdossier met de gevraagde bewijsstukken en informatie, die nodig zijn om uw aanvraag te kunnen
beoordelen, volledig is. Als het u niet lukt bepaalde bewijsstukken of informatie tijdig in te leveren, moet u dat
aan de gemeente laten weten en om uitstel vragen om uw recht te behouden. Is uw aanvraagdossier niet
volledig door toedoen van de gemeente, omdat aangeleverde informatie zoekgeraakt is of omdat de
gemeente extra informatie vroeg of nader onderzoek wilde doen, dan heeft u toch binnen vier weken recht
op het wettelijk voorschot. Lukt het u niet uw dossier binnen vier weken na de aanvraag volledig te hebben,
ontstaat het recht op het wettelijk voorschot niet binnen vier weken na de aanvraag, maar pas op de dag, dat
het dossier wel volledig is.
U heeft geen recht op het wettelijk voorschot:
 als u zich bij het aanleveren van bewijsstukken en het geven van informatie - zonder overleg met de
gemeente en zonder uitstel te vragen - niet aan de termijnen houdt, die de gemeente stelt;
 als u onvoldoende meewerkt, bijvoorbeeld weigert bewijsstukken in te leveren, informatie te geven of in
te stemmen met een huisbezoek;
 als op het moment dat het recht zou ontstaan de gemeente al een beslissing heeft genomen op uw
aanvraag;
 als op het moment van de aanvraag meteen duidelijk is dat u geen recht heeft op bijstand;
Als u aan de voorwaarden voldoet voor het wettelijk voorschot, heeft u daar recht op binnen vier weken,
maar ook telkens binnen vier weken daaropvolgend zolang uw aanvraag niet is afgewikkeld.

De gemeente zal u het wettelijk voorschot automatisch uitbetalen, maar wij vragen u, als u van dit recht
GEEN gebruik wilt maken, dit bij de aanvraag te melden of daarna telefonisch bij het Gemeentelijk Contact
Centrum (GCC), (053) 481 78 00. Als u meteen geld nodig heeft (bijvoorbeeld om de huur te kunnen betalen
of voor dringende boodschappen, kunt u de gemeente vragen eerder een voorschot te verstrekken.
De gemeente zal het voorschot in ieder geval binnen vier weken verstrekken.
Het wettelijk voorschot bedraagt minimaal 90 % van uw uitkering en is een lening, waarover u geen rente
hoeft te betalen. Bij toekenning van de uitkering worden de verstrekte voorschotten verrekend. Als echter
blijkt dat u geen recht heeft op een uitkering, dan moet u de verstrekte voorschotten terugbetalen.
Let op:
 De periode van vier weken begint te lopen vanaf de datum waarop u het aanvraagformulier heeft
ingeleverd (de aanvraagdatum) en niet vanaf de meldingsdatum. Nogmaals, het is verstandig op de
meldingsdatum het aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren.
 Bij het vaststellen van de hoogte van het voorschot wordt rekening gehouden met uw eventuele
inkomsten.
Verplichtingen als u een uitkering heeft:
 De inlichtingenplicht zoals hiervoor beschreven blijft voor u gelden zolang u de uitkering heeft. Meld alles
wat van belang zou kunnen zijn. Als u twijfelt, neem dan contact op met de gemeente. Let op: de
gemeente kan bij een vermoeden van misbruik van de uitkering observaties doen, bijvoorbeeld bij uw
huis, maar ook op internet (Marktplaats en sociale media). U merkt dat waarschijnlijk niet, maar de
resultaten van de observaties kunnen eventueel worden gebruikt. De gemeente heeft ook vrije toegang
tot gegevens van energiemaatschappijen, Vitens (waterverbruik) en de RDW.
 Als u wordt opgeroepen voor een gesprek, moet u aan de oproep voldoen. Doet u dat niet, dan krijgt u
een boete. Bij herhaling loopt uw uitkering gevaar. Als u niet kunt komen op een geplande afspraak,
moet u voor de datum van de afspraak een nieuwe afspraak maken.
 De gemeente kan u oproepen om mee te doen aan activiteiten met als doel u aan betaald werk te
helpen. Doet u dat niet of onvoldoende, dan kunt u een maatregel opgelegd krijgen. Dit betekent dat de
gemeente uw uitkering kan verlagen.
 De gemeente kan onverwacht bij u op bezoek komen. U moet meewerken aan zo’n huisbezoek. Doet u
dat niet, dan kunt u een maatregel opgelegd krijgen. Dit betekent dat uw uitkering verlaagd kan worden.

