
 

Loonstrookanalyse en de 

belastingdienst 
 

Inleiding 
Als bij een inwoner met een bijstandsuitkering sprake 
is van inkomsten in de zin van de Participatiewet, dan 
heeft dat gevolgen voor de hoogte van de uitkering. 
Hoe word je wijs uit al die verschillende loonstroken? 
Tijdens deze cursus gaan we op hoofdlijnen in op de 
eventuele gevolgen van die middelen voor de hoogte 
van de netto bijstandsuitkering. 

 

Doelgroep 
Je bent werkzaam als klantmanager inkomen, 

medewerker financiële administratie of 

kwaliteitsmedewerker en je wilt meer weten over de 

berekeningen van de hoogte van de bijstandsuitkering. 

 

Leervorm 
De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op 

locatie en/of online wordt aangeboden. Een online 

groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. 

Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, 

waar aandacht is voor interactie en kennisdeling. 

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen 

delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen 

onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. 

 

Programma 
Tijdens deze cursus komen onder andere de volgende 

onderwerpen aan bod: 

• Middelen in de zin van de Participatiewet; 

• Onderscheid tussen inkomen en vermogen en de 

gevolgen daarvan voor de uitkering; 

• Loonstroken (met als aandachtspunten onder 

andere de periodiciteit, de inhoudingen, eventuele 

vrijlatingen en vergoedingen, vakantiegeld, de 

eindejaarsuitkering en de arbeidskorting); 

• Belastingen (heffingskortingen en toeslagen) en 

de eventuele gevolgen voor de uitkering; 

• Wijze van verrekenen van diverse middelen met 

de uitkering. 

 

Resultaat 
Je leert hoe je de netto bijstandsuitkering in 
verschillende situaties berekend en waar je verder op 
moet letten. 
 
Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de 
cursus hebt bijgewoond. 
 

Studiekosten 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw 

en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en 

lunchbuffet. 

 

Informatie en advies 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst 

advies? Voor meer informatie kan je contact met ons 

opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies 

op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via 

telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te 

sturen naar academie@bendergroep.nl. 

 


