Werk en uitkering
voor vergunninghouders
wij helpen u
www.senzer.nl

Wat u van ons
en wij van u kunnen
verwachten
In onze regio, waar u
nu woont, is Senzer dé
instantie waar u terecht
kunt voor het krijgen van
een baan en een -tijdelijkeuitkering. In deze folder
informeren we u over uw
rechten en plichten voor
werk en uitkering.
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Korte
toelichting

Uitgangspunt (staat in de wet):
U verdient eigen inkomen via werk.
Lukt dat nog niet dan kunt u bij Senzer
terecht voor hulp bij het zoeken naar
werk en een tijdelijke uitkering. U krijgt
hiervoor te maken met twee contactpersonen:
1. voor werk
2. voor uw uitkering.

Werk:
Senzer heeft een groot netwerk van
werkgevers en biedt u ondersteuning om
stappen te zetten naar werk, bijv. stages
met extra taalhulp, werkbegeleiding,
cursussen, hulp bij solliciteren, bedrijfsbezoeken etc. U maakt samen met uw
contactpersoon van Senzer (deze heet
Participatiecoach) een plan om te zorgen
dat u een baan krijgt.

Uitkering en inkomen:
U kunt een maandelijkse uitkering voor
eerste levensbehoefte krijgen, dit heet
Bijstand en valt onder de Participatiewet. Daarnaast kunt u misschien andere
kosten ook vergoed krijgen -zoals ziektekosten, advocaatkosten- via Senzer of de
gemeente. Dit heet Bijzondere bijstand.

Rechten en plichten
• U bent actief op zoek naar werk en
accepteert passend werk dat wij u
aanbieden
• U geeft veranderingen in uw situatie
(verhuizing, andere inkomsten, u gaat
samenwonen, scheiden, kinderen in en
uit huis) actief aan ons door. Dit heeft
namelijk invloed op het recht en de
hoogte van uw uitkering
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Bijstanduitkering

Iedereen in Nederland zorgt voor
zijn eigen inkomen door te werken.
Lukt het u niet om werk te vinden en
zijn er geen andere voorzieningen
beschikbaar? Senzer helpt u bij
het zoeken naar werk.
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U kunt ook een tijdelijke uitkering krijgen;
dit heet Bijstand. De bedoeling is dat u zo
snel mogelijk werk vindt, zodat u niet
meer afhankelijk bent van de uitkering.
De uitkering is bedoeld om in uw eerste
levensonderhoud te voorzien. Dit zijn uw
normale uitgaven voor bijvoorbeeld:
• Boodschappen,
• huur- en woonkosten,
• premies van zorgverzekeringen,
• kleding en schoenen.

Aanvragen van een
Bijstand-uitkering
Vluchtelingenwerk helpt u hierbij. Uw
contactpersoon van Vluchtelingenwerk
helpt u met het aanvragen van een
Bijstand-uitkerking. Dit gaat digitaal via
www.senzer.nl/aanvraag. Deze manier is
geheel veilig en geeft u snel duidelijkheid
over uw recht op en hoogte van uw
Bijstand-uitkering. Dit bepalen we op
basis van informatie die u via
www.senzer.nl/aanvraag ons geeft over:
• Uw leeftijd,
• Leefsituatie: alleenstaand, samenwonend/getrouwd, aantal kinderen,
• Vermogen/bezit zoals (spaar)geld,
auto, sieraden, huis in buitenland,
aandelen etc. Alleenstaanden mogen
max 6.020 euro bezitten. Samenwonenden/getrouwden en alleenstaande
ouders mogen maximaal 12.040 euro
hebben om een Bijstand-uitkering te
kunnen krijgen.

Per brief krijgt u bericht of u de Bijstanduitkering gaat ontvangen. Ook krijgt u een
uitnodiging voor een gesprek met uw
Participatiecoach.
Senzer maakt een dossier met daarin de
gegevens die u ingeleverd hebt. Senzer
gaat vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig
met uw gegevens om. Dat is in Nederland
per wet geregeld.

Bijstand-uitkering
aanvragen in drie stappen:
1. Vul via de website
www.senzer.nl/aanvraag
uw gegevens in.
2. U ontvangt per brief of u in
aanmerking komt en u wordt
uitgenodigd voor een gesprek
met uw Participatiecoach.
3. Senzer maakt uw dossier aan.
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Bijzondere
bijstand

Soms moet u bijzondere kosten
maken. Kosten die u normaal niet
maakt. Bijvoorbeeld wanneer u
kosten voor medische zorg heeft,
die niet door de zorgverzekeraar
betaald worden (geldt niet voor
het eigen risico). Of wanneer u
een eigen bijdrage dient te betalen aan een advocaat.
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Zijn de bijzondere kosten noodzakelijk en
kunnen ze niet op een andere manier
vergoed worden? Misschien kunnen deze
via Bijzondere bijstand vergoed worden.

Gegevens voor het aanvragen:
• Inwoners uit Deurne, Asten, Someren,
Gemert-Bakel en Laarbeek kunnen
een aanvraag voor Bijzondere bijstand
indienen bij Senzer. Dit kan via de
medewerkers Bijzondere bijstand;
e-mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl
of telefonisch via nummer 0492 75 32 86.
• Inwoners uit Helmond kunnen een
aanvraag doen door te bellen met de
gemeente via 140492 (kies 2).
• Inwoners uit Geldrop-Mierlo
kunnen meer info vinden op
www.geldrop-mierlo.nl (Bijzondere
bijstand aanvragen).
Uw contactpersoon van Vluchtelingenwerk
kan u ook helpen bij het aanvragen van
Bijzondere Bijstand. Via de website
www.senzer.nl/BijzondereBijstand
kunnen zij meer informatie voor u vinden.
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Rechten
en plichten

In Nederland hebben we met
elkaar afgesproken dat werk
boven uitkering gaat. Dat mensen
dus zelf voor hun inkomen zorgen.
Vandaar dat Senzer u ondersteunt
in uw weg naar werk in Nederland.
Tijdens deze weg heeft u
waarschijnlijk wel financiële
ondersteuning nodig.
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Senzer biedt u dit tijdelijk vangnet in de
vorm van een Bijstand-uitkering. Daarvoor
moet u wel aan een aantal voorwaardes
voldoen en zich aan bepaalde regels
houden. Zo hebben wij veel informatie en
bewijsstukken van u nodig om het recht en
de hoogte van uw uitkering te bepalen.
En daarnaast bent u verplicht om te
solliciteren en werk te aanvaarden. Dat
klinkt misschien overbodig omdat u zelf
die verantwoordelijkheid ook al voelt.
Maar het is goed om te weten dat dit
vanuit de Nederlandse wet, wel verplicht
wordt gesteld. Als u een partner heeft
waarmee u -in onze regio- samenwoont,
dan gelden de regels ook voor hem of haar.
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Uw
rechten

Uitkering de 10e betaald
Als u de uitkering gaat ontvangen, heeft u
recht op tijdige betaling van de uitkering.
Dit is niet later dan op de 10e van de
volgende maand. Senzer betaalt de
uitkering dus achteraf. Bijvoorbeeld: de
uitkering van maart wordt uiterlijk 10
april betaald. De volgende zaken kunt u
ook van Senzer verwachten:

Begeleiding bij het
vinden van werk
De Participatiecoach Werk van Senzer
maakt met u een plan. Daarin staat welke
stappen u gaat ondernemen om werk te
vinden en de afspraken die daarover met
u zijn gemaakt. Als betaald werk nog niet
kan dan kijken we naar de mogelijkheden
om een opleiding, vrijwilligerswerk of een
(taal)stage te doen. De Participatiecoach
Werk houdt rekening met de activiteiten
die u voor de inburgering hebt.
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Informatie over de uitkering
en antwoord op uw vragen
U heeft bij Senzer twee contactpersonen
waaraan u uw vragen kunt stellen.
Als u vragen heeft over scholing of
(vrijwilligers)werk kunt u die stellen aan
uw Participatiecoach. Vragen over uw
uitkering kunt u stellen aan uw Specialist
Uitkeringen. In onze brieven die u
ontvangt vindt u de contactgegevens van
uw Participatiecoach en uw Specialist
Uitkeringen.

Vakantie
Vakantie dient u wel vooraf door te
geven. U mag elk jaar (1 januari tot en
met 31 december) maximaal 28 dagen op
vakantie met behoud van uw uitkering.
Wat moet u hiervoor doen:
1. u vult voordat u weggaat het vakantieformulier in. Deze is te downloaden via
www.senzer.nl/uitkering-wijzigingen-doorgeven,
2. u levert dit in bij de balie van Senzer,
Churchilllaan 109 te Helmond,
3. u geeft aan uw Participatiecoach Werk
door dat u op vakantie gaat,
4. nadat u terug bent van vakantie meldt
u zich bij de balie van Senzer met uw
legitimatiebewijs en reisdocumenten.

U kunt zelf bepalen of u de vakantie in
één keer op wilt nemen of wilt verspreiden (bijvoorbeeld twee keer twee
weken). U kunt de vakantiedagen die u
niet gebruikt niet meenemen naar het
volgende jaar. Het is ook niet toegestaan
om de vakantie van twee opeenvolgende
jaren achter elkaar op te nemen. Dus dat
u van begin december tot eind januari op
vakantie gaat. Gaat u in totaal langer dan
vier weken op vakantie? Dan heeft u geen
recht op een bijstandsuitkering. Ook
wanneer u langer dan 7 dagen niet in uw
eigen woning verblijft dient u het
vakantiemeldingsformulier in te leveren.
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Uw
plichten

Plichten
Vanaf het moment dat u een uitkering
aanvraagt heeft u verplichtingen. Zo moet
u informatie geven en medewerking
verlenen, anders kan uw recht op
uitkering niet vastgesteld worden en
krijgt u geen uitkering. Bij uw contact met
Senzer moet u zich kunnen legitimeren.
Daarvoor moet u uw paspoort en/of
verblijfsvergunning meenemen. Dit geldt
ook voor uw gezinsleden.

Het vinden en houden van werk
U bent verplicht om te solliciteren en uw
best te doen om werk te vinden. Het gaat
niet alleen om werk dat bij uw eerdere
opleiding of werkervaring past. Het gaat
om al het algemeen geaccepteerd werk.
Als u aan het werk kunt, dan bent u
verplicht om dat werk te gaan doen.
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Daarnaast heeft u de volgende
verplichtingen op het gebied van werk:
• alle informatie en gegevens verstrekken
die belangrijk zijn voor het vinden van
werk,
• de afspraken nakomen die uw Participatiecoach Werk met u maakt en in
een plan vastlegt,
• meewerken aan een opleiding of
scholing als dat nodig is,
• meewerken aan een onderzoek naar
uw arbeidsgeschiktheid. Dat is een
onderzoek waarbij wordt gekeken naar
uw mogelijkheden om weer aan het
werk te gaan,
• meewerken aan een traject dat gericht
is op werk, zoals het (onbetaald) werken
met behoud van uw uitkering of het
verrichten van vrijwilligerswerk of
(taal)stage,
• u gebruik maakt van alle voorzieningen
die Senzer u aanbiedt,
• u uw best doet bij sollicitaties. Als u

werk heeft doet u uw best om dit te
behouden.
Wij gaan ervan uit dat u snapt dat deze
regels er zijn en dat u zich er aan houdt.
Deze gelden voor iedereen in Nederland
met een Bijstand-uitkering. Mensen die
niet meewerken aan deze verplichtingen
krijgen tijdelijk een lagere uitkering.
In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat
u om persoonlijke of medische redenen
niet hoeft te voldoen aan de arbeidsplicht.
Als dat zo is ontvangt u van ons een brief
daarover.
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Uw
plichten

Wijzigingen in uw situatie
dient u door te geven
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk
van uw persoonlijke situatie. Als er iets
verandert in uw persoonlijke situatie
moet u dat uiterlijk voor de 6e van de
volgende maand aan Senzer doorgeven.
Een wijziging kan invloed hebben op uw
recht op uitkering.
Het gaat om wijzigingen zoals het vinden
van (vrijwilligers)werk, het hebben van
inkomsten, het gaan samenwonen,
verhuizen of het ontvangen van geldbedragen (zoals bijschrijvingen, kasstortingen en inkomsten uit gokken), een
erfenis, geldprijs, schenking of een
belastingaanslag.

Ook als er iemand in hetzelfde huis komt
wonen, als kinderen die bij u in huis
wonen gaan studeren, of juist gaan
stoppen met studeren, aanschaf van
brommer of auto, wijziging bankrekeningnummer of vakantie moet u dit aan
Senzer doorgeven. Ook als u maar één
dag gaat werken of maar een paar uur
per week, dient u dit door te geven. De
inkomsten die u in een maand zelf
verdient worden dan met uw uitkering
van dezelfde maand verrekend.
Stel dat de wijziging plaats vindt op 16
juli, dan dient u deze uiterlijk voor 6
augustus te melden.

Let op!
Als u de wijziging niet doorgeeft overtreedt u de regels. U moet dan het teveel
ontvangen geld terug betalen. Ook kan
uw uitkering worden geblokkeerd of
beëindigd. Daar bovenop kunt u een
boete krijgen die net zo hoog kan zijn als
het teveel ontvangen bedrag. Wees u er
dus van bewust dat u wijzigingen in uw
situatie actief aan Senzer doorgeeft.

Voorbeeld: Mevrouw A. ontvangt een
bijstandsuitkering. Zij verdient al zes
maanden geld met het oppassen op haar
buurmeisje. Zij heeft daarmee in totaal
€ 500,- verdiend. Dit heeft ze niet gemeld
bij Senzer. Mevrouw A. heeft de regels
overtreden. Zij moet het teveel ontvangen
bedrag (€ 500,-) terugbetalen. Daarnaast
moet zij hetzelfde bedrag als boete
betalen. Dus in totaal: € 500,00 +
€ 500,00 = € 1.000,00.

Een wijziging doorgeven doet u zo:
1. U vult het wijzigingsformulier in voor de 6e van de volgende maand. Dit
formulier kunt u via www.senzer.nl/uitkering-wijzigingen-doorgeven
downloaden of opvragen bij de balie van Senzer, Churchilllaan 109 te Helmond.
2. U levert dit in per e-mail bij uw contactpersoon bij Senzer, per post, of bij de
balie van Senzer in Helmond.
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Tegengaan fraude,
bezwaar en klachten

Onderzoeken van fraude
Senzer controleert de door u verstrekte
gegevens. Regelmatig wordt onderzocht
of u bijvoorbeeld naast uw uitkering nog
andere inkomsten heeft of wat u leefsituatie
is. Als er iets niet klopt, dan volgt nader
onderzoek.

Indienen bezwaar of klacht
Als Senzer een besluit neemt over uw
uitkering, ontvangt u hierover altijd een
brief. Dit heet een beschikking. Bent u het
niet eens met de beschikking, dan kunt u
daartegen schriftelijk bezwaar maken.
U hebt hiervoor zes weken de tijd. De regels
voor het indienen van een bezwaar kunt
u lezen in de beschikking.
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Als u niet tevreden bent over de manier
waarop u door Senzer of een medewerker
van Senzer wordt geholpen, dan kunt u
een klacht indienen. Vaak is het mogelijk
om uw klacht al in een goed gesprek met
een medewerker van Senzer op te lossen.
Wilt u toch een officiële klacht indienen
dan kunt u die per brief opsturen naar:
Senzer;
T.a.v. klachtencoördinator team
Juridische Uitvoering & Interne Controle;
O.v.v. klacht
Postbus 272; 5700 AG Helmond.

Algemene gegevens Senzer
Churchilllaan 109
5700 AG Helmond
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur
Telefoon: 0492 58 24 44
E-mail:
info@senzer.nl

Deze folder is bedoeld voor vergunninghouders die wonen in de gemeenten
Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek
en Someren. Senzer voert voor deze
gemeenten de Participatiewet uit.
September 2018
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Senzer offers
licence holders support
with work and (social)beneﬁts
www.senzer.nl

What you may
expect from Senzer
and what we expect
from you, in short
In our region, where you
now live, Senzer is the
competent authority for
getting a job and to apply
for (temporary) beneﬁt.
With this brochure we will
inform you about your
rights and obligations for
work and beneﬁt.

Short
explanation

Starting point (as included in the law):
You earn your own income through
work.
you not succeeded yet in doing so, then
you can get in touch with Senzer and they
will help you ﬁnd a job and apply for a
temporary beneﬁt. You will be appointed
two contact persons:
1. For work
2. For your beneﬁt

Work:
Senzer has an extensive network of
employers and oﬀers you support in
ﬁnding work, for example, through
traineeships with additional language
support, job counselling, courses, support
with job applications, company visits, etc.
Together with you Senzer contact (your
Participation coach) you will make a plan
for ﬁnding a job.
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Benefit and income:
You can get a monthly beneﬁt for basic
life necessities, which is called Bijstand
and which is part of the Participation Act.
In addition, there may also be additional
costs that could be compensated, such as
health costs, costs for a lawyer, via Senzer
of the local council.
This is called Bijzondere Bijstand.

Rights and obligations
• You are actively looking for work and
you will accept suitable any work that
we oﬀer you.
• You will actively let us know about
changes in your situation (relocation, change of income, cohabitation,
divorce, children that move into and
out of the house. Because this is of
inﬂuence on the right and the amount
of your beneﬁt.
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Assistance
allowance

Everyone in the Netherlands
earns their income by working.
Do you experience problems in
finding a job and are there no
other services available? Then
Senzer will help you find a job.

You can also apply for a temporary
beneﬁt; this is called Bijstand. The aim is
that you will ﬁnd work as quickly as
possible, so that you will no longer be
dependent on a beneﬁt. A beneﬁt is
meant for your daily needs. These are
your normal expenses for, for example:
• Groceries,
• Rent and housing costs,
• Health insurance premiums,
• Clothes and shoes.

Applying for a welfare benefit:
Vluchtelingenwerk can help you
with this
Your contact at Vluchtelingenwerk will
help you apply for a Bijstand beneﬁt.
This will all happen digitally via
www.senzer.nl/aanvraag. This is very
safe and will quickly give you clariﬁcation
about your right to and the amount of
your Bijstand beneﬁt. We determine this
based on the information you provide us
with via www.senzer.nl/aanvraag about:
• Your age,
• Living conditions: single, living
together/married, number of children,
• Wealth/assets such as savings and
money, car, jewellery, house abroad,
shares, etc.
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You will be notiﬁed by letter whether you
are eligible for a beneﬁt. You will also get
an invitation for a meeting with your
Participatiecoach.
Senzer will prepare a dossier which
includes the information you have
provided. Senzer will treat this information conﬁdentially, safely and carefully. This
is regulated by law in the Netherlands.

Assistance allowance
request in three steps:

• Singles are allowed to have up to a
value of maximum 6,020 Euro

1. Please enter your details
via the website
www.senzer.nl/aanvraag
2. You will receive a letter as you

• People who live together or are
married, or single parents, are allowed
to have up to a value of maximum
12,040 Euro to qualify for a beneﬁt.

are eligible and you will be
invited for a discussion with
your Participation Coach.
3. Senzer creates your ﬁle.
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Additional costs?
Perhaps you are eligible for
Bijzondere Bijstand
Sometimes you have additional
costs. Costs that you do not
normally have. For example, in
case of medical care that is not
covered by your health insurer
(does not apply to deductible
excess), or when you have to pay
personal contribution to a lawyer.

Are the special costs necessary and they
cannot be compensated any other way?
Then perhaps they can be compensated
through Bijzondere Bijstand.

Gegevens voor het aanvragen:
• Residents from Deurne, Asten,
Someren, Gemert-Bakel and Laarbeek
can apply with Senzer for Bijzondere
Bijstand. You can do this through staﬀ
Bijzondere Bijstand; email:
bbpeelgemeenten@senzer.nl or by
phone 0492 75 32 86.
• Residents from Helmond can apply by
calling the local council on 140492
(choose 2).
• Residents from Geldrop-Mierlo can
ﬁnd more information on
www.geldrop-mierlo.nl (Bijzondere
bijstand aanvragen).
Your contact at Vluchtelingenwerk can also
help you to apply for Bijzondere Bijstand.
They can ﬁnd more information on
www.senzer.nl/BijzondereBijstand.
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Your rights
and obligations

In the Netherlands, we have
agreed together that work trumps
a benefit. That people can provide for their own income. That is
why Senzer supports you in your
search for work. During this
search you will probably need
financial support.
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Senzer oﬀers you this temporary safety net
by means of a Bijstand beneﬁt. For this,
you need to comply with several conditions
and stick to certain rules. We need, for
example, lots of information and evidence
from you to determine your right and the
amount of your beneﬁt. In addition, you
are obliged to apply for work and to accept
it. That may perhaps sound unnecessary
because you will want that yourself, but it
is good to know that, following Dutch law,
this is required. If you have a partner who
also lives in our region, then the same rules
apply to him or her.
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Your
rights

Benefit paid on the 10th
If you have the right to a beneﬁt, then
you also have the right on timely
payment. This is no later than the 10th of
the following month so the beneﬁt will be
post-paid by Senzer. For example: the
beneﬁt of March will be paid no later
than 10 April. You may expect the
following of Senzer:

Supervision in finding a job
Senzer’s Participatiecoach Werk will make
a plan with you. This plan will state which
steps you need to take to ﬁnd work and
the agreements that are made with you
about that. If a paid job is not yet
possible, then we will look into the
possibly of education, voluntary work, or
a (language) internship. The Participatiecoach Werk will keep in mind the
activities that your integration involves.
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Information about the benefit and
answer to your questions
You will have two contacts at Senzer who
you can ask questions. If you have
questions about education or (voluntary)
work, you can go to your Participatiecoach. Questions about your beneﬁt
should be directed to your Specialist
Uitkeringen. In the letters you receive
from us, you will ﬁnd the contact
information of your Participatiecoach and
your Specialist Uitkeringen.

Four weeks holiday
You must communicate this in advance.
Each year (1 January until 31 December),
you have of maximum of 28 days holiday
without loss of beneﬁt.

You determine yourself whether you will
take up your holidays at once or prefer to
spread them (for example, two weeks

What you should do for this:

twice). You cannot take the unused
holiday with you into the following year.
And you are therefore not allowed to take
up unused holidays of two consecutive
years at once (for example, that you will

1. before you leave, you must ﬁll in the
holiday form. This can be downloaded
via www.senzer.nl/uitkering-wijzigingen-doorgeven,
2. hand in this form at the Senzer

go on holiday from early December until
the end of January). Are you taking a
holiday of more than four weeks? Then
you are not entitled to a beneﬁt during
that period.

reception, 109 Churchilllaan, in
Helmond,
3. you will let your Participatiecoach
Werk know that you go on holiday,
4. after your return from you holiday you
will report back at the reception of
Senzer with your ID and travel docu-

N.b. Also, when you are not living in your
own house for longer than 7 days, you
must hand in the holiday form.

ments.
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Your
Obligations

Obligations
From the moment you apply for beneﬁt,
you will have obligations. You must, for
example, provide relevant information
and cooperate fully, otherwise your right
to beneﬁt cannot be determined and you
will not receive any beneﬁt. When getting
in touch with Senzer, you must be able to
identify yourself if this also applies to
your family.
You also have the following obligations:

Finding and keeping a job
You are obliged to apply for a job and do
the best you can to ﬁnd a job. This not
only concerns work that is similar to your
previous education or work experience,
but work in general. If you are coping
with the work, then you are obliged to
take it.
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In addition, you have the following
obligations regarding work:
• provide all information and data that is
important for ﬁnding a job,
• stick to the agreements made with your
Participation coach Work and which
have been deﬁned in a plan,
• take part in any type of education or
training if necessary,
• take part in a study into your employability. This is an extensive study into
your possibilities to start work again,
• take part in a trajectory that is aimed at
work, such as performing (unpaid) work
without the loss of your beneﬁt, or
doing voluntary work or a (language)
internship,
• using all facilities that Senzer oﬀers you,
• do your best with job applications.
When you get a job, you will do
everything you can to keep this job.

We expect you to understand that we
have imposed these rules and that you
stick to them. These rules apply to
everyone in the Netherlands who has a
Bijstand social beneﬁt. People who do not
apply to these obligations will be cut on
their allowance.
In exceptional situations, it might occur
that you do not have to comply with
these obligations because of personal or
medical reasons. If this is the case, then
you will receive a letter from us stating
so.
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Your
Obligations

Changes in your situation must be
actively communicated to us
The amount of your beneﬁt is subject to
your personal situation. If there are any
changes in your personal situation, you
must pass this on to Senzer no later than
the 6th of the following month. Any
changes can be of inﬂuence to your right
of a beneﬁt.
It concerns changes regarding (voluntary)
work, have any type of income, moving in
together, relocating, or receiving sums of
money ((cash) deposits and revenues
from gambling), an inheritance, a cash
prize, a donation, or a tax bill. It is also
applicable when someone moves in with
you, when children move out, or quit
studying, the purchase of a moped or car,
diﬀerent bank account, or holiday, you
must always notify Senzer.
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Even if you are planning to work only one
day or just a couple of hours per week,
then you must inform Senzer. The money
you earn yourself in a month will then be
settled with your beneﬁt of the same
month.
Suppose the change takes eﬀect on 16
July, then you must report this at the
latest before 6 August.

Beware!
If you do not inform Senzer of the
changes, then you are violating the rules

Example: Mrs A. receives a beneﬁt. She
has been earning money for six months
with babysitting. She has earned € 500

and have to pay back the excess amount.
In addition, your beneﬁt may be blocked
or terminated. And you may have to pay a
ﬁne that can be just as high as the excess
amount. So be aware that you must

with that and did not report this to
Senzer. Mrs A. has therefore failed to
comply with the rules. She must now pay
back the money she has earned (€ 500).
In addition, she must also pay the same

always actively inform Senzer of any
changes in your situation.

amount as a ﬁne. So in total:
€ 500.00 + € 500.00 = € 1.000.00.

To submit a change, do so:
1. Fill in the amendment form before the 6th of the following month. You can
download this form via https://www.senzer.nl/uitkering-wijzigingen-doorgeven
or request it at the reception of Senzer, 109 Churchilllaan in Helmond.
2. You can hand in this form by sending it by email to your contact person at
Senzer, by post, or personally at the reception desk of Senzer in Helmond.
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Preventing fraud,
objection and complaints

Research cases of fraud
Senzer will check the information you
have provided. Senzer will regularly check
if you have other earnings besides your
beneﬁt, or what your personal situation
is. When something is wrong, this will be
investigated.

Filing an objection or a complaint
When Senzer decides about your beneﬁt,
you will always be notiﬁed of this by
letter. This is called a decision. If you do
not agree with the decision then you can
object to this in writing. You have six
weeks to do this. The rules for submitting
an objection can be found in the decision.
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When you are not satisﬁed about the way
you are helped by Senzer or one of the
Senzer employees, then you can ﬁle a
complaint. Often, it is possible to solve
your complaint in a meeting with one of
Senzer’s staﬀ members. If you still want
to ﬁle an official complaint then you can
do this by letter and send it to:
Senzer;
T.a.v. klachtencoördinator team
Juridische Uitvoering & Interne Controle;
O.v.v. klacht
Postbus 272; 5700 AG Helmond.

General information Senzer

Colophon

Churchilllaan 109
5700 AG Helmond
Opening hours:

This brochure is meant for the licence
holder who live in the municipalities
Asten, Deurne, Gemert-Bakel,

Monday to Friday
van 08.30 to 17.00 uur
Telephone: 0492 58 24 44
E-mail:
info@senzer.nl

Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek
and Someren. For these municipalities,
Senzer carries out the Participation Act.
September 2018
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