Vragen divers
Onderwerp: IOAW/bijstandsuitkering.
Gesteld door:

CDA / F. Smits

Datum:

14 september 2016

Portefeuillehouder:

Egbert Buiter

Teammanager:

Fred Donk

Deadline:

14 oktober 2016

Vraag:
Het volgende kreeg ik gemaild:
Ik ben 63 jaar en ik heb al enkele jaren een IOAW/bijstands-uitkering via de gemeente
Valkenswaard.
Per juli 2016 wordt mij (wettelijk verplicht) maandelijks een vroegpensioen uitgekeerd
tot ik 65 jaar wordt (in mei 2018). Eigenlijk loopt dit pensioen al vanaf mijn 61ste jaar,
maar ik heb uitbetaling nog kunnen tegenhouden in de hoop/veronderstelling, dat ik
werk zou vinden en dus het geld (nu door het uitstel ± € 140 netto per maand) zou
mogen houden. Dit wordt echter totaal op mijn IOAW ingehouden, zoals trouwens ook
te verwachten is voor een per mei 2018 uit te keren pensioen uit eerdere banen, als ik
nog zonder werk ben.
Ik ben blij met de IOAW-uitkering en ik doe mijn uiterste best om een baan te vinden,
maar ik had wat meer clementie verwacht met betrekking tot inhouding van loon en
zéker van pensioengelden: een gedeeltelijke korting kan ik nog volgen, maar alles...?!
Daarover heb ik een aantal vragen:
1. Klopt het dat het pensioen van deze heer wordt gekort op zijn IOAW uitkering?
Waarom is dat zo? Wat is de reden achter deze wetgeving?
2. Het voelt voor mij onrechtvaardig. Op het moment dat deze heer een AOW krijgt
uitgekeerd wordt er niet meer ingehouden. Op welke leeftijd stopt dan deze
inhouding?
3. En heeft de gemeente eventueel de beleidsruimte om hiervoor een uitzonderingen
te maken? Bij hoeveel personen in Valkenswaard zou dit kunnen spelen?

Antwoord:
Vraag 1
In de situatie dat een IOAW-gerechtigde een vroegpensioen ontvangt, wordt dit
vroegpensioen gekort op de IOAW-uitkering. In de IOAW wordt het inkomen uit arbeid
of inkomsten die verband houden met arbeid niet vrijgelaten. Een vroegpensioen
(bedrijfspensioen) is inkomen dat verband houdt met arbeid is wordt daarom niet
vrijgelaten.
Vraag 2
De IOAW-uitkering wordt betaald tot de dag waarop de IOAW-gerechtigde de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Met pensioengerechtigde leeftijd wordt de leeftijd
bedoeld waarop recht op AOW ontstaat. De IOAW-uitkering wordt beëindigd op het
moment dat de AOW-uitkering ingaat. Op dat moment stopt de inhouding van het
vroegpensioen.
NB: vroegpensioen (prepensioen) eindigt veelal in de maand dat een persoon de 65jarige leeftijd bereikt. Als uitbetaling van het vroegpensioen niet plaatsvindt, vindt er
ook geen korting van het vroegpensioen op de IOAW-uitkering plaats.
Vraag 3
Het ‘Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten’ geeft in detail aan wat onder
‘inkomen’ moet worden verstaan. Het besluit is bindend en biedt geen beleidsvrijheid
om af te wijken.
Op peildatum 1 oktober 2016 werd aan 51 mensen een IOAW-uitkering verstrekt.
Daarvan ontvangen 11 IOAW-gerechtigden een korting i.v.m. de ontvangst van
vroegpensioen.

